Diferencial
Hotel oferece oito tipos de acomodações diferentes
Cada um dos modelos de apartamentos é voltado para um tipo de público,
tanto para quem está na cidade por motivos profissionais quanto para quem
está por razões turísticas
O Hotel Marbor, empreendimento com sede em Mogi das Cruzes, na Grande
São Paulo, implantou o que é hoje um dos grandes diferenciais de qualquer
empresa: customização. Para atender às diferentes necessidades de seus
clientes, o Hotel oferece oito tipos de acomodações, sendo que todas elas
seguem o padrão de conforto e atendimento da empresa, que já foi, inclusive,
reconhecido pela mais respeitada publicação turística do Brasil: o Guia Quatro
Rodas, que concedeu seu selo de qualidade três vezes consecutivas ao Hotel
Marbor.
As variações de quartos têm características que se encaixam em praticamente
todos os perfis de hóspedes e foram elaboradas depois de muitas pesquisas,
para que pessoas com peculiaridades distintas pudessem encontrar em um
mesmo lugar o que precisam, tanto para hospedagem por motivo profissional
quanto por razões turísticas.
“Nem todas as pessoas ficam à vontade quando estão fora de casa, por isso,
nós buscamos proporcionar aos nossos hóspedes a sensação de ‘aconchego’,
que eles sentem quando estão em seus lares. Nosso compromisso é com o
conforto dos clientes, queremos que eles se sintam bem e tenham à mão tudo
o que precisam. Se estão na cidade por lazer, terão toda a assistência
necessária para ter esta sensação. Se estão por trabalho, também receberão
respaldo, inclusive com a opção de apartamentos com escritório”, revela Filipe
Lemos, gerente do Hotel Marbor, que oferece para todos os hóspedes,
independentemente da acomodação escolhida, itens como telefone, TV a cabo,
internet wi-fi, frigobar, ar-condicionado, academia, além de um amplo
estacionamento com manobrista, bar (que pode ser locado para eventos),
auditório com toda a infraestrutura necessária para apresentações, palestras e
reuniões, restaurantes, lavanderia, sauna e business center. Os hóspedes
também podem usufruir os serviços de locação de veículos, com vantagens
exclusivas da Marbor Locadora, que faz parte do Grupo Marbor. Há, ainda,
opções de apartamentos antialérgicos e para não fumantes. E todos têm cofre,
cortina e blackout, minibar e outras facilidades.
Acomodações
Todos os apartamentos são equipados com ar-condicionado, 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.
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 16
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.

