Dia dos Namorados
Hotel Marbor oferece suíte de núpcias
Casais que queiram celebrar datas especiais podem reservar o
espaço, além de jantar no bar ou nos restaurantes do
empreendimento
O Hotel Marbor, em Mogi das Cruzes, além deoito tipos diferentes
de acomodações, conta com a suíte de núpcias, que tem decoração
e itens exclusivosfeitos para casais românticos que queiram passar
o período de núpcias num lugar diferenciado ou comemorar uma
data especial, como o Dia dos Namorados, aniversário de namoro
ou de casamento, entre outras.
A suíte tem um seleto enxoval, além de um ramalhete de flores e
chocolates. Os hóspedes podem tomar café da manhã no
apartamento, servido pelos colaboradores do Hotel Marbor. Se o
casal preferir, pode tomar café da manhã nos restaurantes, que
também servem almoço e jantar, além do bar, que tem bebidas e
petiscos especiais.
“Todas as nossas acomodações foram pensadas de forma que
possam atender às necessidades dos nossos hóspedes, esse é o
motivo de termos criado oito tipos diferentes, entre suítes
individuais, de casal, triplas, conjugadas, com escritório e muitas
outras, como a de núpcias, que foi preparada com muito cuidado,
para que os casais se sintam realmente num lugar especial”, afirma
Luiz Bileski, gerente do Hotel Marbor.
Para mais informações sobre a suíte de núpcias e reservas, os
interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 47357300. Também é possível fazer reserva on-line no site
grupomarbor.com.br.
Acomodações
Todos os apartamentos do Hotel Marbor são equipados com arcondicionado, frigobar, TV a cabo, rádio-relógio, wireless,
secadores de cabelo e telefones. Mas o hóspede pode escolher
qual formato atende melhor às suas necessidades. As opções são:
suíte individual, suíte dupla, suíte casal, flat triplo, flat quádruplo, flat
quíntuplo, suítes conjugadas e casal com escritório, além da suíte
de núpcias.
Sobre o Hotel Marbor

O Hotel Marbor é um dos principais hotéis da região do Alto Tietê,
na Grande São Paulo. Localizado na cidade de Mogi das Cruzes, o
hotel foi fundado há 17 anos e conta com total infraestrutura, com
oito tipos diferentes de acomodações, amplo estacionamento com
manobrista, academia, lavanderia, restaurantes, bares, auditório
para eventos, business center, acesso à internet wi-fi gratuito em
todos os andares e muitas outras vantagens, que já foram
reconhecidas três vezes consecutivas pelo Guia Quatro Rodas, a
principal publicação turística do Brasil.

