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STORIES THAT STAY

Localizado no coração do tradicional bairro da "Recoleta", em 
frente à sempre arborizada praça Rodríguez Peña e ao magnífico 
Palácio Pizzurno, está o Hotel Palladio, onde suas ruas e avenidas 
traçam rotas através da área que foi um refúgio para a aristocracia 
de Buenos Aires no século XIX.

O lugar onde hoje se encontra o ¨Palladio Hotel¨, era a morada onde  
Nicolás Rodríguez Peña nasceu, razão pela qual a magnífica praça 

à sua  frente tem o seu nome.. 

 

Os PALÁCIOS de Buenos Aires foram construídos pela classe burguesa entre 1880 e 1930, 
espalhados por diferentes bairros da cidade, enriquecendo as incríveis vistas com suas 
imponentes construções de estilo europeu, deixando como legado este rico patrimônio 
cultural. Estas construções chamadas PALÁCIOS foram usadas como residências, algumas 
para residência permanente e outras como casas de verão, descanso e fins de semana. Para 
sua construção utilizaram materiais, arte e objetos europeus; contrataram arquitetos e  
designers franceses, italianos, alemães e belgas, que contribuíram com seus conhecimentos, 
estilo e bom gosto para criar a imagem da nova Buenos Aires daqueles tempos. Estes 
palácios eram conhecidos na época pelos sobrenomes dos proprietários.

A vida cultural e noturna assumiu outras nuances com o aparecimento dos grandes 
teatros, dos bares literários e das históricas confeitarias. Hoje, vários deles foram 
restaurados e conservam a mística da Buenos Aires de 1880.

A história conta que no ano de 1810, nesta antiga casa, foram realizadas reuniões secretas 
entre grandes próceres argentinos para iniciar a gestação da "Revolução de Maio", que 
iniciou a criação do Estado argentino e sua independência, que seria consolidada 6 anos 
depois.

Quase um século depois, neste lugar havia um ¨Hotel Particulier francês¨ projetado pelo 
arquiteto Luis Marin. De origem francesa, conseguiu representar o modelo tradicional 
da arquitetura da época.
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PALLADIO HOTEL BUENOS AIRES

PALÁCIO DAS 
ÁGUAS CORRENTES 

PALÁCIO MAGUIRE

PALÁCIO FERNÁNDEZ ANCHORENA

PALÁCIO SAN MARTÍN

PALÁCIO PAZ

TEATRO COLÓN

PALÁCIO VERAPALÁCIO BAROLO
PALÁCIO DO CONGRESSO 
DA NAÇÃO ARGENTINA  

Criando o nome do Hotel…
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LIVRARIA GRAN
SPLENDID

PALÁCIO
PIZZURNO

TEATRO NAC. CERVANTES

PALÁCIO
DA JUSTIÇA

CEMITÉRIO RECOLETA

Com seus quatro níveis: embasamento, andar nobre, andar de quartos privados e mansar-
da, o interior do local distinguia-se pelas escadas de mármore, grandes vitrais, lareiras de 
mármore e espaçosas salas cobertas com belas "Boisseries" de carvalho decoradas e 
esculpidas à mão. Hoje, o ¨Palladio Hotel¨ é uma construção moderna que contrasta com 
a arquitetura de estilo europeu que caracteriza o bairro.

Após tantos anos, alguns objetos de arte antiga foram encontrados, como uma escultura 
de bronze florentino, de beleza requintada e grande naturalismo, que foi testemunha 
de tudo e revive a história da época. Graças a um grupo de importantes especialistas, 
foi possível resgatar a ¨Boisserie¨ de madeira de carvalho que cobria as paredes de 
dois dos  principais salões. Os trabalhos de restauração e adaptação foram realizados, 
e os trouxe de volta à vida para que hoje sejam os protagonistas de uma nova história.

Palladio Hotel Buenos Aires – tem o nome de Andrea Palladio, arquiteta italiana da 
República de Veneza, que lançou as bases de uma nova linguagem arquitetônica 
baseada na proporção e em ordens arquitetônicas antigas, e soube atualizar a 
herança das formas clássicas. Ele é chamado de "pai das colunas" e se refere à 
arquitetura neoclássica de pórticos de dupla altura e elegantes escadarias inspiradas 
em templos gregos.
Ele foi um grande mestre para grandes arquitetos europeus que souberam deixar 
sua marca na Buenos Aires do século XVIII. Ainda hoje, podemos apreciar grandes 
obras com um estilo neoclássico, como a Catedral Metropolitana, a Faculdade de 
Direito, o Congresso da Nação Argentina e o Teatro Colón, entre outras.

Percorrendo suas  ruas vizinhas, você vai poder apreciar e desfrutar de vários pontos de 
interesse que refletem-se no isólogo do Palladio e recriam um passeio histórico como o 
Palácio de Águas Correntes, o Palácio do Congresso da Nação Argentina, o Palácio 
Barolo, o Palácio Vera, o Teatro Colón, o Teatro Nacional Cervantes, o Palácio da 
Justiça, o Palácio Pizzurno, o Palácio Paz, o Palácio San Martín, o Palácio Fernández 
Anchorena, o Palácio Maguire, a livraria Grand Splendid e o Cemitério Recoleta com 
sua magnífica arquitetura.


