
GRANDE HOTEL CAMPOS DO JORDÃO

Capacidade máxima

Aconchegantes apartamentos com vista interna, 

duas camas de solteiro modelo americano, piso 

revestido de madeira, ar-condicionado, minibar, 

cofre e televisão.

Apartamento Luxo:

 Apartamento Master  Apartamento Luxo 

de necessidades especiais.

Há opção de Apartamento Adaptado para pessoas portadoras

Apartamentos Luxo e Master

Os mesmos itens, porém, com sacada e/ou 

janela voltada para o jardim ou bosque do hotel.

Apartamento Master:



GRANDE HOTEL CAMPOS DO JORDÃO

Aconchegantes apartamentos com vista interna, 

duas camas de solteiro modelo americano, piso 

revestido de madeira, ar-condicionado, minibar, 

cofre e televisão. Maior espaço interno, o que 

possibilita acomodar uma cama extra ou um 

berço.

Apartamento Clássico Luxo:

Apartamento Clássico Master:

Capacidade máxima

 Apartamento Clássico Master  Apartamento Clássico Luxo 

Apartamento Clássico

Os mesmos itens, porém, com sacada e/ou 

janela voltada para o jardim ou bosque do hotel.



GRANDE HOTEL CAMPOS DO JORDÃO

Aconchegantes apartamentos com vista interna, 

duas camas de solteiro modelo americano, piso 

revestido de madeira, ar-condicionado, minibar, 

cofre e televisão. Maior espaço interno, o que 

possibilita acomodar duas camas extras ou dois 

berços. Alguns deles possuem banheiro com 

banheira de hidromassagem.

Apartamento Conforto Luxo:

Apartamento Conforto Master:

Capacidade máxima

 Apartamento Conforto Master  Apartamento Conforto Luxo 

Apartamento Conforto

Os mesmos itens, porém, com sacada e/ou 

janela voltada para o jardim ou bosque do hotel.



GRANDE HOTEL CAMPOS DO JORDÃO

Composta de uma antessala exclusiva com piso 

revestido de madeira, decoração diferenciada, 

cama king size, ar condicionado, minibar, mini 

adega, máquina de café Nespresso, cofre, 

televisão, ofurô para os pés, aquecedor de 

toalhas, closet e banheiro com banheira de 

hidromassagem. Vista interna.

Suíte Luxo:

Suíte Master:

Capacidade máxima

 Suíte Master 

 Suíte Master 

 Suíte Luxo 

Suítes Luxo e Master

Os mesmos itens, porém, com sacada e/ou 

janela voltada para o jardim ou bosque do hotel.

PERSONALIZADOS
À DISPOSIÇÃO

SERVIÇOS



GRANDE HOTEL CAMPOS DO JORDÃO

Capacidade máxima

Com sacada e vista privilegiada para o jardim do 

hotel, a Suíte é composta de uma ampla sala de 

estar com mesa de jantar, decoração 

diferenciada, cama king size, ar condicionado, 

minibar, mini adega, máquina de café Nespresso, 

cofre, televisão, ofurô para os pés, aquecedor de 

toalhas, closet e banheiro com banheira dupla de 

hidromassagem.

Suíte Diplomata

PERSONALIZADOS
À DISPOSIÇÃO

SERVIÇOS



GRANDE HOTEL CAMPOS DO JORDÃO

§ Ofurô para os pés:

§ Comodidades:

As três primeiras peças a serem passadas são cortesia.

Para relaxar seus pés e aliviar o estresse, agende a preparação com nossa equipe.

§ Lavanderia:

Opção de café da manhã na Suíte até as 12h, mediante solicitação na noite anterior.

§ Café da manhã:

Serviço momentaneamente suspenso por protocolo de prevenção à Covid-19.

§ Engraxataria:

§ Serviço de despertar:

Basta apenas indicar os pares de sapatos a serem polidos.

Para aproveitar o seu dia conosco desde cedo, programe seu despertar.

§ Late check-out:

§ Desfazer e fazer as malas:

Late check-out até 18h cortesia, mediante prévia consulta e disponibilidade.

§ Check-in e check-out privativos:

Realizado no acolhedor Espaço Grande Hotel, localizado no Lobby.

§ Menus especiais:

Enxoval de cama e banho diferenciados; amenities especiais e mini adega climatizada com rótulos 

selecionados por nosso Sommelier.

Travesseiros, sabonetes, filmes e pipocas.

Exclusivo para hóspedes das Suítes Luxo, Master e Diplomata 8h às 22h

Serviços Personalizados



Avenida Frei Orestes Girardi, 3549

Grande Hotel Campos do Jordão

CEP: 12460-000  Campos do Jordão  SP  Brasil

(12) 3668 6267

ghsenac

grandehotelsenac

grandehotelsenac

www.grandehotelsenac.com.br

(12) 3668 6000 ▪ 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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