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Você nos impulsiona com seu apoio! Nossa 

equipe de profissionais em diversos segmen-

tos trabalha diariamente para conquistar resul-

tados cada vez melhores e valorizar sua 

confiança ao longo destes 25 anos.

Nossa empresa tem como missão renovar 

diariamente a confiança de nossos investido-

res, parceiros e clientes, trabalhar a melhoria 

contínua de resultados positivos e desenvolver 

serviços de qualidade.

NOTA DO DIRETOR GERAL

V O C Ê
É BEM-
VINDO
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CATEGORIAS DE HOTÉIS

ICONS

SERVIÇOS

BELÉM
FORTALEZA
DELMIRO GOUVEIA
CAMPO GRANDE
SÃO PAULO
MOGI MIRIM
LONDRINA
CURITIBA

09
12
15
17
19
21
23
25

Dobly é nossa 
categoria de hotéis de 
alto padrão, com 
portfólio de serviços 
completo, apartamen-
tos amplos e muito 
confortáveis.

Observe o ícone para 
apartamentos triplos 
com camas extras para 
crianças até 10 anos.

RECEPÇÃO 24H CAFÉ DA MANHÃ WIRELESS LAVANDERIA

Hotéis com apartamen-
tos triplos com camas 
extras para adultos.

Hotéis com apartamen-
tos quádruplos com 
camas extras para 
adultos.

PET FRIENDLY

Multy possui serviço 
com tarifas de hotéis 
midscale, apartamentos 
de tamanhos variados. 
Veja opções de aparta-
mentos triplos e quádru-
plos.

Flexy tem tarifas 
econômicas e aparta-
mentos aconchegan-
tes, ideais para 
pequenas estadas e 
viagens a negócios.

Sthay  é ideal para 
mensalistas e longas 
estadas ou para 
hospedagem com a 
família em aparta-
mentos triplos e 
quádruplos.

SUMÁRIO POR DESTINO

Todos os hotéis da rede 
possuem recepção 24h, servem 
café da manhã e oferecem 
Wi-fi gratuitamente e serviço de 
lavanderia terceirizado.
Fique atento às nossas categorias de hotéis, você 

vai encontrar todos os serviços hoteleiros com 

diferentes faixas de tarifas.
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SALAS DE
EVENTOS
EM TODOS
OS HOTÉIS
Somos uma rede apaixonada por hotelaria e 
por seu grandioso significado. Por todo o mundo grandes 

hotéis se tornaram protagonistas de eventos da história, acordos de paz, tratados e 

acontecimentos inesquecíveis. Você também pode contar com essa tradição em 

serviços e realizar seu evento com grande estilo. 

0800 645 1816     eventos@bristolhoteis.com.br
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PRESERVE
ESTE PÔR
DO SOL

Ajude a preservar o pôr do 
sol nos Cânions do Rio São 
Francisco, em Alagoas. Empre-

sas por todo o mundo investem em campanhas de 

redução de impressos, folhetins, folders e diretórios. 

Somos uma destas empresas, buscamos formas de 

melhorar o acesso à informação digital e queremos 

que você utilize menos papel. 

Informe ao nosso profissional de vendas 
que você prefere o Diretório de Hotéis 
Digital! Queremos ajudar a garantir o futuro desta 

vista espetacular quando você nos visitar no Bristol 

Aline, em Delmiro Gouveia. 

DIRETÓRIO DE HOTÉIS

0908
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B R I S T O L Para garantir, basta 
entrar em contato com os 
canais de atendimento. A 
Bristol Hotéis & Resorts honra a *menor 
tarifa anunciada para os hotéis da rede 
em pesquisas no modo público de busca-
dores, dentro de 12 horas da consulta. 
Consulte condições e regulamento: escreva para 

bristol@bristolhoteis.com.br. 

Aproveite agora!
*Exceto tarifas de clientes membros em sites de reservas, 

consulte o regulamento pelo telefone 0800 645 1816.

www.bristolhoteis.com.br
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