Lista de hotéis e pousadas na cidade
de Vassouras RJ
Pacotes promocionais para o evento,
identifique-se como participante do
Bike Tour

Pousada Vale das Palmeiras
Sua melhor opção de hospedagem em Vassouras
Nossa Pousada é composta de 22 apartamentos, com banheiro, Ar cond., frigobar, TV, telefone e WI-FI, sala de estar com TV a cabo e
recepção 24h.Nossas diárias são simples somente com café da manhã estilo buffet. Piscina e área verde.Estacionamento descoberto
rotativo sem vaga fixa.
Contatos: pousadavaledaspalmeiras@uol.com.br
contato@pousadavaledaspalmeiras.com.br
Site: www.pousadavaledaspalmeiras.com.br/Tel: 24 2471 7754

Hotel Santa Amália
Em funcionamento desde 1969 em Vassouras-RJ, o Hotel Santa Amália tornou-se referência em bom atendimento. O seu principal objetivo
é deixar cada cliente com desejo de retornar e mais vezes desfrutar de tudo o que oferecemos.
Antiga sede do Convento Sacre Coeur de Marie, com 40 mil m² de área verde, o Hotel retém uma atmosfera de aconchego e tranquilidade,
preservando parte da sua arquitetura original, aliando detalhes de modernidade e conforto para garantir seu bem estar.
Além disso, o Santa Amália proporciona festas temáticas e jantares especiais, eventos com recreação e música, tiro com arco e muitas
outras atividades. Também dispõe de estacionamento próprio, Wi-Fi, restaurante, espaço relax, piscinas, campo de futebol, quadras, redário
e sala de jogos.
•

(24) 2471-1200
(24) 98839-8728 reservas@hotelsantaamalia.com

Mara Palace Hotel
Em 1870 o Comendador Antônio Carlos Teixeira Leite mandou construir o palacete onde hoje se situa o Mara Palace Hotel, com
localização privilegiada no centro histórico de Vassouras. O Comendador era de uma família de abastados cafeicultores fluminenses, a
chamada aristocracia cafeeira do Vale do Paraíba, era filho de Francisco José Teixeira Leite, Barão de Itambé e irmão do Barão de
Vassouras.
Contato: Telefone:(24) 2471-1993 WhatsApp (24) 98839-8325 - reservasmarapalace@uol.com.br

Fazenda São Luiz da Boa Sorte
Um evento como a Bike Tour de Vassouras, merece receber toda a família. Tenha tranquilidade para pedalar, se hospedando em um hotel
aconchegante, com uma estrutura de lazer completa, que sua família poderá aproveitar e você descansar muito para pedalar bem.
Hospede-se com muito charme, requinte, além de deliciosa comida mineira e bons vinhos. Recreação para crianças e ainda um spa para
aquela massagem depois do Tour!
Um Hotel Boutique no Vale do Café, com serviço All Inclusive.
Reservas: 21 99250-9798 e 21 96823-9954

Uaná Etê Jardim Ecológico:
O Uaná Etê é um jardim ecológico, paraíso eco cultural no meio da mata atlântica. São mais que 22
atrações entre elas o Bosque de Sinos, Jardim dos Cristais, Labirinto da Música, Bosque dos Eucaliptos,
mais de 10km de trilhas e Bistrô. Oferecemos possibilidade de pernoite em nossasacomodações, e
serviços como café da manhã e serviço de quarto poderão ser contratados previamente. Nossos
contatos: E-mail: jardimuanaete@gmail.com; Tel.: 24 2468-1550, WhatsApp: (24) 98878-1550.
Endereço: RJ 121, n°2265, Sacra Família (15 minutos de Vassouras). www.uanaete.com

Fazenda Cachoeira Grande.
Nosso chalé possui 2 suítes (ambas com camas box queen size), ótimos banheiros, ampla sala com cozinha americana e varanda com rede para
relax. A casa é entregue completamente decorada e equipada com:
Tv, Oi Tv digital, DVD player, Títulos DVD, jogos, baralho, livros, revistas, geladeira, micro-ondas, cafeteira, torradeira, sanduicheira, liquidificador,
Forninho elétrico, luminárias de emergência, Extintor de incêndio, louças, talheres, copos, taças, xícaras, roupa de cama, mesa e banho de ótima
qualidade, aquecedor e secador de cabelo. Possui ainda com ar condicionado nos quartos e chuveiros a gás.Nossa fazenda fica localizada a
apenas 10 minutos do centro de Vassouras por estrada 100 % pavimentada.
Contato: contato@fazendacachoeiragrande.com.br TEL/Whatsapp (21)99911-4339

