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LEGO BOUTIQUE HOTEL PARA CELEBRAR O 15ºLEGO BOUTIQUE HOTEL PARA CELEBRAR O 15º
ANIVERSÁRIO DE CONSTRUÇÃO MODULARANIVERSÁRIO DE CONSTRUÇÃO MODULAR

O Grupo LEGO revelou uma luxuosa nova morada com o set LEGO® Boutique Hotel (10297), a maisO Grupo LEGO revelou uma luxuosa nova morada com o set LEGO® Boutique Hotel (10297), a mais

recente adição à coleção de construção modular. Colorido e peculiar, o novo set com 3.066 peças érecente adição à coleção de construção modular. Colorido e peculiar, o novo set com 3.066 peças é

cheio de carácter, com detalhes que vão fazer os fãs reentrar numa outra era. cheio de carácter, com detalhes que vão fazer os fãs reentrar numa outra era. 

Em 2022, a coleção de construção modular LEGO celebra o seu 15º aniversário, sendo este o 17º setEm 2022, a coleção de construção modular LEGO celebra o seu 15º aniversário, sendo este o 17º set

a ser lançado, juntando-se à Livraria LEGO, o Esquadra da Polícia LEGO ou à Praça da Cidade LEGO. Oa ser lançado, juntando-se à Livraria LEGO, o Esquadra da Polícia LEGO ou à Praça da Cidade LEGO. O

LEGO Boutique Hotel está também repleto de Easter Eggs e referências aos 15 anos anteriores deLEGO Boutique Hotel está também repleto de Easter Eggs e referências aos 15 anos anteriores de

construção modular, muitos deles revelados no livro de instruções, o que signi�ca que os fãs seconstrução modular, muitos deles revelados no livro de instruções, o que signi�ca que os fãs se

vão divertir e tentar descobrir as “pérolas” escondidas. vão divertir e tentar descobrir as “pérolas” escondidas. 

O set vem em cinco secções distintas, incluindo: O set vem em cinco secções distintas, incluindo: 

O Piso térreo com o lobby e uma galeria de arte;O Piso térreo com o lobby e uma galeria de arte;

O terraço, com a entrada da galeria de arte e uma palmeira;O terraço, com a entrada da galeria de arte e uma palmeira;

O primeiro piso, com quartos de hotel;O primeiro piso, com quartos de hotel;

O segundo piso, com a Penthouse SuiteO segundo piso, com a Penthouse Suite

Cada quarto de hotel estilos distinto de mobiliário e requer variadas técnicas de construção,Cada quarto de hotel estilos distinto de mobiliário e requer variadas técnicas de construção,

enquanto a galeria de arte homenageia a arte cubista. O set tem também vários ângulos, queenquanto a galeria de arte homenageia a arte cubista. O set tem também vários ângulos, que

requerem uma geometria LEGO fora do comum, oferecendo uma nova experiência modular aosrequerem uma geometria LEGO fora do comum, oferecendo uma nova experiência modular aos

colecionadores. colecionadores. 

Anderson Grubb, LEGO Senior Designer comentou “Foi uma experiência muito compensadoraAnderson Grubb, LEGO Senior Designer comentou “Foi uma experiência muito compensadora

trabalhar no LEGO Boutique Hotel e ter a oportunidade de celebrar os 15 anos desta coleção. Quandotrabalhar no LEGO Boutique Hotel e ter a oportunidade de celebrar os 15 anos desta coleção. Quando

começámos a pensar no design deste set, tínhamos consciência de tudo o que estava para trás ecomeçámos a pensar no design deste set, tínhamos consciência de tudo o que estava para trás e

queríamos criar algo que complementasse a coleção. Estou muito satisfeito com o produto �nal,queríamos criar algo que complementasse a coleção. Estou muito satisfeito com o produto �nal,

com a variedade de técnicas de construção e todas as características anteriores da construçãocom a variedade de técnicas de construção e todas as características anteriores da construção

modular.” modular.” 

Informação adicional: LEGO® Boutique Hotel (10297)Informação adicional: LEGO® Boutique Hotel (10297)

Idade: 18+Idade: 18+

Medidas: Altura – 39cm / Largura – 25cm / Profundidade – 25 cmMedidas: Altura – 39cm / Largura – 25cm / Profundidade – 25 cm

3066 peças3066 peças

Preço: 199,99€Preço: 199,99€

Disponível nas lojas LEGO ou em Disponível nas lojas LEGO ou em www.LEGO.com/Boutique-Hotelwww.LEGO.com/Boutique-Hotel a partir de 1 de janeiro de a partir de 1 de janeiro de
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