Diferencial
Hotel oferece espaço para torcedores
assistirem aos jogos da Copa
Tanto hóspedes quanto pessoas de fora podem desfrutar do lugar,
que conta com bar, restaurante, estacionamento com manobrista e
ambiente aconchegante
Falta pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo no
Brasil e tudo que os torcedores querem é um lugar confortável,
divertido e espaçoso para acompanhar cada lance ao lado de
amigos e familiares. Para oferecer tudo isso a pessoas de várias
regiões e que sejam ou não hóspedes, o Hotel Marbor está abrindo
as portas de seu bar e de seus restaurantes ao público que queira
um espaço exclusivo para ver os jogos do Mundial. O cardápio tem
um grande número de opções de alimentos e bebidas, além de
itens exclusivos, preparados pelos profissionais da empresa.
Para usufruírem esse espaço com tranquilidade, os interessados só
precisam fazer uma reserva, no dia de sua preferência, pelo
telefone 4735-7300, mesmo número disponível para a obtenção de
mais informações sobre os serviços disponíveis no Hotel durante os
jogos da Copa. O Hotel Marbor está à disposição de quem quiser
conhecer o espaço e saber mais sobre os serviços pessoalmente,
basta agendar uma visita.
Happy hour
Além dos eventos para a Copa do Mundo, o Hotel Marbor realiza
happy hours, com apresentações musicais e cardápio especial em
seu bar. Não é necessário fazer reserva ou ser hóspede para
participar. A programação é atualizada constantemente na página
do Hotel no Facebook (Hotel Marbor), onde também há informações
sobre os serviços que ele oferece e novidades do setor turístico.
O próximo show será realizado no dia 15 de maio, a partir das 20
horas, com Edson Nahum, que canta o melhor da Música Popular
Brasileira (MPB). Mas, mesmo em dias em que não há show
programado, é possível reservar o bar do Hotel para encontros
entre amigos ou profissionais.
Com uma decoração moderna, mas com traços históricos – com
imagens antigas da cidade e de prédios da região onde o Hotel está
instalado – o bar do Hotel é aconchegante, espaçoso e conta com
uma iluminação especial. Quem for ao espaço ainda tem a
facilidade de ter um estacionamento em frente ao prédio, com

manobrista. O endereço do Hotel Marbor é rua Juvenal Granado
Nale, nº 35, na Vila Helio, região central de Mogi das Cruzesm –
próximo de pontos de táxi, de terminal de ônibus e de estação
ferroviária.

