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Hotel Marbor dá desconto em hospedagem e
jantar grátis no mês de aniversário

Reservas feitas até o fim de outubro, quando o empreendimento completa 18 anos,
terão redução de 10%; clientes também receberão uma refeição sem custo

O Hotel Marbor completa em outubro 18 anos de atividades e, para comemorar,
oferece duas promoções especiais para os clientes. Quem fizer reservas a partir de

agora até o fim de outubro (para qualquer período) terá 10% de desconto. E quem
estiver hospedado durante esses dias de celebração e escolher jantar em um dos
restaurantes do hotel ganhará a próxima refeição noturna.

As promoções foram criadas para homenagear os maiores responsáveis pelo sucesso
da empresa: os hóspedes. “Eles confiam no nosso trabalho há quase duas décadas e
merecem um carinho especial nesta época de comemoração. No di a a dia, já fazemos
de tudo para que eles se sintam em casa, cuidados e encantados com os serviços. E
agora queremos oferecer esse agrado a mais”, afirma a gerente do Hotel Marbor,
Patricia Corrêa.
O Hotel Marbor vem passando por uma série de aperfeiçoamentos, como nova
padronização de atendimento, ainda mais personalizado e refinado, além da

inauguração de uma nova área para os hóspedes. O espaço de convivência Arte &
Café acaba de ser inaugurado e receberá constantemente exposições itinerantes, de
artistas de vários segmentos, que terão esse novo local à disposição para mostrar as
suas obras. E os clientes terão acesso livre a esse espaço, que ganhou decoração
especial.
“Nosso objetivo é ter um serviço diferenciado, por isso, além de investimentos em
capital humano, com treinamentos e programas internos de incentivo ao crescimento
profissional, também apostamos em novas atrações para os hóspedes, para que eles
se sintam o mais à vontade possível e felizes de estarem aqui conosco”, detalha
Patricia.

