
 

  
Prezada Rosa, 
  
Boa tarde! 
  
Em atenção a sua solicitação, apresentamos nossas tarifas de hospedagem para os participantes 
do CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE NATAÇÃO, a ser realizado no período de 25 a 

29/11/2014, aproveitando para salientar o perfil de nosso Hotel em Santos. 
  
  

Atlântico Hotel 
Perfil 

 Hotel Histórico de localização privilegiada, em frente à Praia do Gonzaga, no 

bairro mais badalado de Santos, junto a shoppings, cinemas e ao mais 

diversificado comércio de Santos. 
Infra-estrutura de hospedagem 

 Nos apartamentos: ar condicionado, TV a cabo, sistema de telefonia com 

discagem direta nacional e internacional, aquecimento central, frigobar e acesso 

à internet sem fio (wireless). 

 No Hotel: Restaurante serviço a la carte e buffet especial para grupos, 

Chopperia, business center, fitness center, serviço de praia, sauna seca, salão de 

cabeleireiro. 

  Centro de Convenções:  moderno espaço para realização de eventos 

corporativos ou sociais, convenções, jantares, coquetéis, treinamentos, 

oferecemos estrutura completa e salões com flexibilidade de montagem até 200 

pessoas. 
   
Tarifa de Hospedagem 

U.H. INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO CONJUGADO 04 

PESSOAS 

LUXO R$ 185,00 R$ 213,00 R$ 268,00 R$ 318,00 

SUPER LUXO 

FRENTE 

R$ 251,00 R$ 316,00 R$ 391,00 R$ 491,00 

SUÍTE R$ 378,00 R$ 378,00 R$ 474,00   

SUÍTE SUPER 

LUXO 

R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 545,00  

CONJUGADO 

ATLÂNTICO 

      R$ 367,00 

CONJUGADO 

LUXO FRENTE 

   R$ 427,00 

  
Valor da diária incluindo café da manhã. 
  



Estacionamento conveniado com manobrista para veículos de passeio: R$ 10,00 por diária e para vans 
(sem manobrista): R$ 50,00 por diária. 
  
As diárias do Hotel iniciam às 14:00 hs. e encerram ao meio-dia. 
  
  
  
REFEIÇÕES 
  
·   Almoço e jantar em sistema de buffet executivo com saladas variadas, jardineira de legumes, maionese ou salpicão 

de frango, 02 pratos quentes de carne (carne vermelha, frango e/ou peixe), 01 tipo de massa, acompanhamentos 

(arroz, farofa, fritas, molhos,...). Inclui sobremesa: doces e frutas e 02 tipos de sucos de frutas. 
  
  
Preço por pessoa: R$ 47,00 (por refeição) 
  
  
  
Como suporte para uma melhor avaliação sugerimos uma visita virtual ao nosso site: www.atlantico-
hotel.com.br 
  
Condições Gerais 

 Forma de pagamento: direto no Hotel, aceitamos todos os cartões de crédito. 
 Tarifa neto. Não cobramos taxas. 

  
  
Qualquer dúvida favor entrar em contato conosco. 
   
Atenciosamente, 
  
Flávia C. Paraventi 

flavia@atlantico-hotel.com.br 
  
Atlântico Hotel 

Av. Presidente Wilson, nº 01 

Em frente a Praia do Gonzaga - Santos - SP 
  
CONTATE NOSSA CENTRAL DE RESERVAS: FLÁVIA OU CIDA 

Fone: 13 3289 4500 

Fax  : 13 3289 5861 

e-mail: atlanticohotel@atlantico-hotel.com.br 

Horário de atendimento: 

de 2ª a 6ª feira, das 09:00 hs. às 18:00 hs. 

aos sábados, das 09:00 hs. às 13:00 hs. 
 

http://www.atlantico-hotel.com.br/
http://www.atlantico-hotel.com.br/
mailto:flavia@atlantico-hotel.com.br
mailto:atlanticohotel@atlantico-hotel.com.br

