
Prezado Hóspede:
 
Ao se hospedar na Galleria Vik Milano, você está no coração mesmo da Galleria
Vittorio Emanuele II, a "Sala de estar de Milão", como os milaneses chamam. Galeria
Vik Milano oferece aos nossos hóspedes a oportunidade única de se hospedar em
um monumento histórico que data do século XIX.
 

● A vida em um monumento histórico: A Galeria Vik Milano é uma
escapadinha única dentro de um dos locais históricos mais emblemáticos da
Itália. Em homenagem ao primeiro rei da Itália, Vittorio Emanuele II, a Galleria
Vittorio Emanuele II foi construída entre 1865 e 1877. A Galleria é propriedade
da cidade de Milão, e diversos sistemas se conectam ao monumento,
portanto, seja paciente com essa beleza antiga.

● Uma experiência única, incomparável, com um preço muito competitivo. O
café da manhã está incluído na tarifa do quarto, mas alguns serviços, como
turn down, não fazem parte da oferta diária. Por favor, peça para nós tudo o
que você precisar ou desejar.

● Design único: Cada quarto é uma surpresa arquitetônica repleta de obras de
arte originais e diversas, móveis únicos e peças de design. O 2º andar tem
janelas e tetos duplos e alguns quartos em estilo loft; o 3º andar tem varandas,
muitas com vista direta para a Galleria, e vários dos quartos e suítes do 5º
andar têm terraços com vista em altura acima da estrutura de vidro e aço da
Galleria.  Não há dois quartos iguais e nem todos os quartos têm escrivaninhas
e TV, por isso por favor peça para nós no momento da reserva.
 

● Vistas únicas: Muitos dos nossos quartos oferecem vistas espetaculares para
a Galleria Vittorio Emanuele II, alguns para a Piazza del Duomo, outros para a
Piazza della Scala ou para a Via Silvio Pellico, além dos encantadores pátios da
Galleria. Nossas janelas são de painéis duplos, mas às vezes a Galleria e os
pátios podem ser barulhentos à medida que as lojas e restaurantes, e a vida
cotidiana da cidade acontecem.
 

● Compras: A Galleria Vittorio Emanuele II abriga muitas das marcas de moda
mais aclamadas do mundo. Uma das mais famosas, a histórica primeira loja
Prada, está localizada logo abaixo da Galleria Vik Milano. Também estamos
apenas a 5 minutos a pé da Via Monte Napoleone e a 1 da Via Manzoni. Milão é
a capital da moda e do design, e você pode chegar da Galleria ViK Milano.
 

● Peças de arte e móveis originais e diversos: Galeria Vik Milano abriga uma
extensa coleção de arte de mais de 100 artistas e móveis de design. As fortes
marcas arquitetônicas do hotel são reforçadas por murais e afrescos pintados
à mão, bem como móveis contemporâneos de meados do século, vintage e
antigos.



● TV: Somos todo design e arte, bem como a experiência de estar na grande
cidade de Milão, com tanto para fazer.  Se você precisar de uma TV, por favor
fale conosco antes de chegar para garantirmos que você a tenha.

 
● Gastronomia: Vik Pellico Otto, nosso restaurante de autor com vista para os

telhados do Octógono da Galleria, oferece aos nossos hóspedes uma vista
espetacular da vida no coração de Milão e está aberto para desfrutar do café
da manhã, almoço, aperitivos e jantares.
Il Dodici Gatti, localizada no 6º andar acima da estrutura da Galleria, com
terraço e vistas para a cidade de Milão, é a pizzaria italiana preferida dos
milaneses.  Entre no Museu Leonardo, ao lado da Piazza della Scala, e fique de
olho na próxima experiência musical noturna no Il Dodici Gatti.

 
● Serviço personalizado: Nossa equipe tratará você como um amigo, como um

hóspede que recebemos em nossa casa. Convidamos você a nos conhecer.
Conte para nós o que podemos fazer para melhorar a sua estadia.  Para
facilitar a comunicação fluida com nossa equipe dentro do hotel ou onde quer
que você esteja em Milão, nos comunicaremos pelo seu celular via WhatsApp
ou mensagens de texto.  Como pensamos que é a maneira mais simples de
garantir o atendimento das suas necessidades, nossos quartos não possuem
telefones fixos tradicionais.

 
● Check-In e Check-Out virtual: Oferecemos check-in e check-out virtuais,

para que você não perca nem um minuto em Milão. 
  
Esperamos que você se apaixone pela Galleria Vik Milano e que seja seu lar quando
você estiver longe de sua casa.
 


