Hotéis de Mogi já fazem reservas
DOMINGO, 23 DE MARÇO DE 2014

Paradise Golf & Lake Resort, o mesmo que vai hospedar a seleção belga, está com sua
capacidade completa / Foto: Gustavo Rejani
Mogi das Cruzes se prepara para um momento único em sua história: ganhará o status de
“cidade internacional” por conta do maior evento esportivo do mundo, e isso graças à
delegação da Bélgica, que ficará hospedada em um resort no distrito de Jundiapeba.
Apenas no Estado de São Paulo, estão sendo esperados 258 mil turistas estrangeiros
nesse período. Para tentar angariar uma fatia desse quinhão – sobretudo a porção belga
da imprensa e dos turistas – a rede hoteleira da Cidade começou a se preparar cedo e fez
investimentos milionários em melhorias e contratação de funcionários.
Assim como os empreendedores da rede hoteleira, a Coordenadoria Municipal de Turismo
da Prefeitura de Mogi das Cruzes também está otimista e estima que o Município receberá
2,3 mil turistas durante a Copa do Mundo – o mesmo número de leitos de hotéis
disponíveis, já contando os 300 novos a serem inaugurados no início do próximo mês no
Hotel Íbis – o que significaria uma movimentação extra de R$ 30 milhões.
A pouco menos de 100 dias da abertura do campeonato mundial, apenas o Paradise Golf
& Lake Resort, o mesmo que vai hospedar a seleção belga, está com sua capacidade
completa. Mesmo com o preço da hospedagem partindo dos R$ 700 por quarto, o luxuoso
hotel não comercializa mais com turistas há pelo menos seis meses.
Somente a Federação Internacional de Futebol (FIFA) reservou 300 quartos do Paradise
para vagas exclusivas em sua agência de turismo. Além disso, o técnico da seleção belga,
Marc Wilmots, postou um vídeo no Youtube rasgando elogios ao resort (com quase 70 mil

visualizações), o que rendeu mais do que uma ajudinha na divulgação e levou o nome do
Paradise para o mundo. O resultado: os 118 quartos para venda própria estão reservados
há pelo menos seis meses, a maioria para clientes estrangeiros.
O hotel Marbor, na área central, com 105 apartamentos e 150 leitos, afirma que já
percebeu um aumento de 30% na procura por reservas, e espera um crescimento ainda
maior para os próximos meses, com expectativa de que as vagas para o período da Copa
do Mundo estejam esgotadas até maio.
O Ibis, localizado no Bairro do Socorro, que ainda nem inaugurou – e começou a reservar
os quartos na última quinta-feira – já não tem mais vagas entre os dias 12 de junho
(abertura da competição) e o dia 26 de junho para reservas pela internet. De acordo com a
assessoria de imprensa do hotel, o sistema online ainda está em teste e pode não refletir a
realidade, portanto é recomendável que as reservas sejam feitas pelo e-mail h7823re@accor.com.br ou na recepção, a partir do dia 7 de abril.
Já a unidade mogiana da rede hoteleira Mercure, que dispõe de 71 quartos, não diz com
exatidão quantos já estão reservados para a Copa, mas garante que ainda há vagas
disponíveis, e o Binder, um dos hotéis mais tradicionais da Cidade, com 80 leitos, ainda
não recebeu reservas específicas para a época do campeonato, mas espera que esse
quadro mude em breve. (Danilo Sans)

