HOTÉIS
Nome do hotel
Tipo de serviço
Nome do pacote

Renaissance
Pacote com hospedagem, alimentação e atrações
Pacote de Natal no Espaço Havana

Breve descritivo

O Renaissance São Paulo Hotel, situado no charmoso bairro dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, lançou os tão aguardados pacotes para as celebrações de fim de ano. As
ofertas são especialmente interessantes para quem deseja comemorar em grande estilo,
vivenciando uma experiência diferenciada, com boa gastronomia em um ambiente exclusivo, reunindo amigos e familiares, sem ter que se preocupar com a organização de um
evento e mais detalhes: basta desfrutar do melhor que a ocasião pode proporcionar!
Pacote:

Hospedagem em apartamento Deluxe e ceia de Natal para até duas pessoas, além de estacionamento. Há também a possibilidade de optar apenas pela Ceia.

O que está incluso?

Haverá música ao vivo performada pela banda Trato Fino e menu especialmente criado
para a celebração pelo Chef Ícaro Rizzo e Executive Chef Gayber Silveira. O cardápio conta
com criações saborosas e inesquecíveis em um ambiente exclusivo e descontraído, com
opções variadas de bebidas não alcoólicas, vinho tinto, vinho branco, espumante e cerveja. Além disso, a celebração contará com a visita do Papai Noel para as crianças.
Apenas Almoço de Natal:

Oferecido no dia 25/12, há duas opções. A primeira acontecerá no Espaço Havana. O
menu é preparado pelo Chef Ícaro Rizzo e Executive Chef Gayber Silveira e conta com diversas opções. A segunda opção acontecerá no novo restaurante Terraço Jardins. Além do
cardápio especial e diferenciado, haverá música ao vivo com Ted Niza.

Valor

Sob consulta

Forma de pagamento

Sob consulta

Informações e reservas

Telefone: 11 3069-2233
E-mail: reservas.brasil@marriott.com
Endereço: Al. Santos, 2233 – Jardins
Site: https://www.renaissancesaopaulohotel.com/final-de-ano
https://www.renaissancesaopaulohotel.com/

Nome do hotel
Tipo de serviço
Nome do pacote

L´Hotel Porto Bay
Alimentação + atração musical
Ceia de Natal 2021 no L´Hotel PortoBay

Breve descritivo

O L´Hotel PortoBay preparou uma programação especial de Natal para 2021. O hotel
oferecerá uma ceia completa no estilo buffet com variedade de pratos de entrada, pratos
quentes e sobremesas. Além disso, haverá música ao vivo, mesas personalizadas e decoração especial de Natal.

O que está incluso?

Buffet completo com bebidas* inclusas e atração musical.

Valor

Sob consulta

Forma de pagamento

Sob consulta

Informações e reservas

Telefone: 11 2183-0542
E-mail: reservassp@portobay.com.br
Endereço: Alameda Campinas, 266 – Jardim Paulista
Site: https://www.portobay.com/

(*) Águas nacionais, refrigerantes, sucos naturais.

Nome do hotel
Tipo de serviço
Nome do pacote

InterContinental São Paulo
Ceia de Natal + hospedagem
Natal – InterContinental São Paulo

Breve descritivo

Para o Natal e Ano Novo, o hotel InterContinental São Paulo terá Ceias exclusivas com
bebidas inclusas, Bossa & Jazz ao vivo e pacotes de hospedagem.

O que está incluso?

Ceia de Natal + hospedagem + café da manhã estendido até às 13h.
Horários de Check-in: 15h e Check-out: 14h

Valor

Sob consulta

Forma de pagamento

Sob consulta

Informações e reservas

Telefone: 11 3179-2600
E-mail: reservas.saoha@ihg.com
Endereço: Alameda Santos, 1123 - Jardim Paulista
Site: https://icsaopaulo.com.br/lp/natal-anonovo/

Nome do hotel
Tipo de serviço
Nome do pacote

Hotel Fasano São Paulo
Tarifa Especial de Natal
Natal

Breve descritivo

O Hotel Fasano São Paulo está oferecendo tarifa especial de Natal para este ano de 2021.

O que está incluso?

Hospedagem

Check-in / Check-out

Check-in às 15h em 24/12
Check-out às 12h em 26/12

Valor

Sob consulta

Forma de pagamento

Sob consulta

Informações e reservas

Telefone: 11 3896-4000
E-mail: sp@fasano.com.br
Endereço: Rua Vittorio Fasano, 88 – Jardim Paulista
Site: https://www.fasano.com.br/hoteis/fasano-sao-paulo

Nome do hotel
Tipo de serviço
Nome do pacote

Blue Tree Towers Anália Franco
Tarifa Especial de Natal
Pacote Natal

Breve descritivo

O período de hospedagem do pacote é de 23 a 27/12, sendo mínimo de 2 noites com
desconto de 15% sobre a tarifa do site do hotel. Inclui o café da manhã servido no restaurante, livre acesso às áreas comuns do hotel, late check-out até às 18h00 e Vale Drink (01
Drink (à sua escolha) para cada hóspede da reserva.

O que está incluso?

* Mínimo de 2 noites com desconto de 15%.
* Café da manhã cortesia no restaurante;
* Livre acesso a área de Lazer e Fitness do Hotel;
* Late Check-out até às 18h00 - cortesia.
* Vale Drink - cortesia de 01 Drink (à escolha) para cada hóspede da reserva (à escolha).

Check-in / Check-out

Check-in às 14h00
Check-out às 18h00

Valor

Sob consulta: https://www.bluetree.com.br/hotel/blue-tree-towers-analia-franco/ ou entrar
em contato pelo telefone/Whatsapp: 11 2672-7000.

Forma de pagamento

Sob consulta

Informações e reservas

Telefone: 11 2672-7000
E-mail: reservas.afranco@bluetree.com.br
Endereço: Rua Eleonora Cintra, 960 – Jardim Anália Franco – São Paulo - SP
Site: https://www.bluetree.com.br/hotel/blue-tree-towers-analia-franco/

