
Às vezes, pensamos que para 
ter experiências inesquecíveis de 
viagem precisamos ir muito longe. 
Mas o Susana Balbo Unique Stays 
vem aí para transformar essa 
ideia com maestria. Localizado na 
cidade de Mendoza, na Argentina, 
o hotel foi inaugurado em janeiro 
de 2022. O empreendimento 
foi batizado em referência à 
sua idealizadora, Susana Balbo, 
a primeira enóloga argentina, 
que depois de quatro décadas 
dedicada ao vinho, estreia no 
mundo da hotelaria. Susana conta 
que a vontade de entrar neste 
universo começou há dois anos, 
quando percebeu uma demanda 
não atendida em relação a hotéis 

Hotel butique propõe estadia 
intimista na Argentina  

Sinta-se em casa de altíssima qualidade na região.
A proposta é uma experiência 
única em que os hóspedes 
se sintam em casa, como 
convidados exclusivos da 
proprietária. “Adotei o conceito 
Be My Guest, porque quero que 
as pessoas se sintam bem-vindas 
na minha casa, na verdade era 
a minha casa, onde a minha 
filha Ana morou há alguns anos”, 
explica Susana.
A começar pelas exclusivas sete 
suítes compostas por sala de 
estar, terraço, jardim privativo, 
banheira de grandes dimensões, 
chuveiro de sensações e lareira 
externa. Uma das suítes é ainda 
mais especial e oferece sauna 
seca. “Cada um dos sete quartos 
tem uma marca própria. Um estilo 
internacional em que se mistura 
elementos e texturas de artesãos 
locais, tanto em tecidos quanto 

em móveis. Achamos que vai 
ter muito impacto e que vai ser 
muito falado, porque se baseia 
no conceito da Árvore da Vida, e 
nos sete elementos que devemos 
levar em consideração para o 
nosso equilíbrio mental, físico e 
espiritual”, comenta Susana. 
Ele se destaca por oferecer 
serviços de spa in room. 
E não para por aí. Os hóspedes 
podem usufruir de espaços como 
bar, piscina, sala de degustação 
e restaurante, que tem o fogo, a 
matéria-prima local e os pratos 
tipicamente argentinos como 

protagonistas. Para quem prefere 
atividades outdoor, é possível 
fazer sua reserva com ajuda do 
Experience Manager e escolher 
entre passeios a cavalo, vela em 
Potrerillos e ciclismo pela vinícola.
Apesar de pensado para todo 
viajante em busca de excelência, 
para os amantes do vinho, a 
experiência de se hospedar em 
um hotel de uma enóloga é ainda 
mais inesquecível. Como um bom 
Winemaker's House, Susana Balbo 
Unique Stays oferece inúmeras 
atividades multissensoriais, nas 
quais é possível experimentar a 
cultura do vinho através de um 
serviço tailor-made nunca antes 
visto em Mendoza. Vale destacar 
que as suítes contam com adegas 
repletas dos melhores vinhos 
argentinos.
“O vinho está fundamentalmente 
ligado à nossa cultura, aos nossos 
hábitos e à nossa saúde. Eu 
relaciono com bem-estar, porque 
não se trata apenas de cuidar da 
nossa saúde física - beber com 
responsabilidade, devido aos seus 
antioxidantes e seu excelente 
acompanhamento na digestão, é 
cuidar da nossa mente, corpo e 
espírito”, destaca Susana.
A proprietária quer explorar ainda 
mais o mundo hoteleiro. Seus 
planos de expansão incluem um 
Mountain Lodge em uma fazenda 
localizada em San Pablo, no Valle 
de Uco. Mal podemos esperar!

+infos: susanabalbohotels.com/
pt/
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