
Encontro em St Barth





do alto





9h00 
Desperte suavemente  





O Carl Gustaf é um hotel realmente especial  

que gosta de fazer as coisas de forma diferente. 

É também o lugar para conhecedores,

aqueles que querem seguir a trilha batida 

e descobrir  o lado secreto de Saint-Barth.

Do Alto



11h30 
Explorando a ilha 







O único hotel no centro de St. Barths 

que é isolado e cercado por jardins e 

ao mesmo tempo está no centro das 

atividades da ilha.

Localizado próximo as lojas e da autêntica 

vida da ilha, aproveite com total liberdade   

onde tudo pode ser feito a pé.

Uma manhã  
ida ao mercado







Sinta o vento e o calor com a carícia   

de materiais, a madeira... Relaxe na varanda, 

tão reminiscente como o convés de um barco.

Aproveite a luz que inunda o Carl Gustaf  

o sol da manhã suavemente ilumina 

seu jardim tropical ao estilo plantação, 

que tem vista para o vasto e tranquilo  

horizonte azul do mar

Dias do alto da colina













3:00 pm 
Letting go



3:00 pm 
Letting go

15h00 
Hora da preguiça



Existe apenas um ritmo – e é definido por você. 

Em St. Barth, o único momento que importa  

é aquele criado pela luz. Situado a apenas 

poucos passos de uma praia de areia branca, 

o Hotel Barrière Le Carl Gustaf é o 

epítome do luxo discreto e bem-estar 

banhado pelo calor do sol do Caribe.

Banho de sol







Momentos de total relaxamento, bem-estar e cuidados 

luxuosos. Crie tratamentos sob medida, pratique ioga 

em total serenidade ou desfrute uma massagem relaxante   

na varanda do seu bangalô ou no seu quarto.

O lugar para reviver todos os seus sentidos.

O lugar para satisfazer todos os seus desejos.

Prazer do bem-estar



19h00 
Preparando-se



19h00 
Preparando-se



O Carl Gustaf é um histórico e icônico 

destino antes visitado por frequentadores 

regulares e visitantes da ilha que se  

encontravam temporada após temporada. 

É ideal para quem quer um pouco de  

privacidade seja para festejar ou  

simplesmente aproveitar suas vistas  

espetaculares.

Atmosfera
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