
Capacidade máxima

ar-condicionado, minibar, cofre e televisão. 

Possibilidade de montagem com cama de casal 

(mediante solicitação no ato da reserva). Janela 

voltada para as áreas internas e de serviço do 

hotel.

Padronizado com duas camas de solteiro

(198 x 90cm), piso revestido de madeira,

Os mesmos itens, porém, com a janela voltada 

para o jardim ou bosque do hotel.

Apartamento Luxo:

 Apartamento Master 

Apartamento Master:

GRANDE HOTEL SÃO PEDRO

 Apartamento Master 

 Apartamento Luxo 

Há opção de Apartamento Adaptado para pessoas portadoras

de necessidades especiais.

Alguns podem acomodar um berço para crianças de até 2 anos

Apartamentos Luxo e Master



Padronizado com uma cama de solteiro

de madeira, ar-condicionado, minibar, cofre e 

televisão. Janela voltada para as áreas internas

e de serviço do hotel.

(198 x 90cm) e uma de casal, piso revestido

Os mesmos itens, porém, com a janela voltada 

para o jardim ou bosque do hotel.

Apartamento Clássico Luxo:

Apartamento Clássico Master:

Capacidade máxima
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 Apartamento Clássico Master 

 Apartamento Clássico Master 

 Apartamento Clássico Luxo 

Apartamento Clássico

Alguns podem acomodar uma cama extra ou berço

Com a montagem de uma cama extra ou berço, o espaço para 

circulação pode ficar restrito.



e cama de casal, piso revestido de madeira,

ar-condicionado, minibar, cofre e televisão. 

Possibilidade de montagem com cama de casal 

(mediante solicitação no ato da reserva). Janela 

voltada para as áreas internas e de serviço do 

hotel.

banheiro. Padronizados com camas de solteiro

Dois apartamentos interligados por um

Os mesmos itens, porém, com a janela voltada 

para o jardim ou bosque do hotel.

Apartamento Conjugado Luxo:

Apartamento Conjugado Master:

Capacidade máxima
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 Apartamento Conjugado Master 

 Apartamento Conjugado Master 

 Apartamento Conjugado Luxo 

Apartamento Conjugado

Alguns podem acomodar uma cama extra ou berço



Ambiente único com living integrado ao quarto, 

padronizado com cama de casal (198 x 180cm), 

piso revestido de madeira, ar-condicionado, 

cofre, minibar, mini adega e televisão. Possui 

ducha dentro da banheira com hidromassagem. 

Janela voltada para as áreas internas e de

serviço do hotel.

Os mesmos itens, porém, com a janela voltada 

para o jardim ou bosque do hotel.

Suíte Luxo:

Suíte Master:

Capacidade máxima
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 Suíte Master 

 Suíte Master 

 Suíte Luxo 

Suítes Luxo e Master

Alguns podem acomodar uma cama extra ou berço



Capacidade máxima

Conta com decoração diferenciada em uma 

aconchegante sala de estar com piso revestido 

de madeira, sofá, mesa de jantar, minibar,

casal. Amplo banheiro com banheira de 

hidromassagem e ducha separada. Janelas 

voltadas para o jardim da frente do hotel.

mini adega, máquina de café Nespresso,

Blu-Ray. Quarto padronizado com cama de

ar-condicionado, cofre, televisão e aparelho

GRANDE HOTEL SÃO PEDRO

Suíte Primavera

Pode acomodar uma cama extra ou berço

PERSONALIZADOS
À DISPOSIÇÃO

SERVIÇOS



Capacidade máxima

Ricamente decorado em estilo Art Déco, todos 

os ambientes possuem peças únicas que 

traduzem a elegância do hotel desde a sua 

inauguração na década de 1940. Conta com

uma espaçosa sala de estar com piso revestido 

de madeira, lavabo, sofás, poltronas para leitura, 

mesa de jantar, minibar, mini adega, máquina

de café Nespresso, ar-condicionado, cofre, 

televisão, aparelho Blu-Ray e sistema de som. 

Quarto padronizado com cama de casal. Amplo 

banheiro com banheira de hidromassagem e 

ducha separada. Localizado no último andar, 

com vista privilegiada para o bosque do hotel.

GRANDE HOTEL SÃO PEDRO

Suíte Grande Hotel

Pode acomodar uma cama extra ou berço

PERSONALIZADOS
À DISPOSIÇÃO

SERVIÇOS



Capacidade máxima

Localização exclusiva, fora do prédio principal do 

hotel, próximo às piscinas, parque aquático e 

heliponto. Composto por três ambientes, sendo 

uma espaçosa sala de estar com piso revestido 

de madeira, lavabo, sofás, poltronas, mesa de 

jantar, minibar, mini adega, máquina de café 

Nespresso, ar-condicionado, cofre, televisão, 

aparelho Blu-Ray e sistema de som. Suíte com 

cama king size, onde uma cama extra pode ser 

montada e banheira de hidromassagem no 

cômodo de banho integrado ao quarto. Área 

externa para relaxamento com ofurô e escalda 

pés.

GRANDE HOTEL SÃO PEDRO

Vila Grande Hotel

Pode acomodar uma cama extra ou berço

PERSONALIZADOS
À DISPOSIÇÃO

SERVIÇOS



Capacidade máxima

PERSONALIZADOS
À DISPOSIÇÃO

SERVIÇOS

Localização exclusiva, fora do prédio principal do 

hotel, próximo às piscinas, parque aquático e 

heliponto. Composto por quatro ambientes, 

sendo uma espaçosa sala de estar com piso 

revestido de madeira, lavabo, sofás, poltronas, 

mesa de jantar, minibar, mini adega, máquina de 

café Nespresso, ar-condicionado, cofre, televisão, 

aparelho Blu-Ray e sistema de som. Suíte 

principal com cama king size e banheira de 

hidromassagem no cômodo de banho integrado 

ao quarto. Suíte secundária com duas camas de 

solteiro modelo americano. Área externa para 

relaxamento com ofurô e escalda pés.

GRANDE HOTEL SÃO PEDRO

Vila Grande Hotel Master

Pode acomodar uma cama extra ou berço



GRANDE HOTEL SÃO PEDRO

- Jornal de preferência (Folha de São Paulo ou Estado de São Paulo), entregues mediante solicitação;

- Opção de café da manhã na acomodação até as 12h (solicitação deve ser feita na noite anterior);

- Serviço de desfazer e fazer as malas, mediante agendamento;

- Passadoria de três peças de roupa cortesia;

- Menu de travesseiros;

- Menu de sabonetes;

   ou sábado) durante a hospedagem.

- Menu de filmes e pipocas;

- Abertura de cama exclusiva;

- Ofurô e escalda pés;

- Um jantar na Arte da Pizza (terça-feira a domingo) ou no Restaurante Engenho das Águas (sexta-feira 

- Enxoval de cama e banho diferenciados;

Exclusivo para hóspedes das Suítes Primavera, Grande Hotel e Vilas 9h às 23h

Serviços Personalizados



Parque Dr. Otávio de Moura Andrade, s/n

Grande Hotel São Pedro

CEP: 13525-000  Águas de São Pedro  SP  Brasil

(19) 3482 7642

ghsenac

grandehotelsenac

grandehotelsenac

www.grandehotelsenac.com.br

(19) 3482 7600 ▪ 0800 7700 790

ROOM
SERVICE 24H

WI-FI POR
TODA ÁREA

COPA
DO BEBÊ

ESTAC.
CORTESIA

HELIPONTO LAVANDERIA BIBLIOTECA GIFT SHOP CERTIFICADO
EXCELÊNCIA
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