
COMFORT HOTEL SANTOS

&



Comfort Hotel Santos

Avenida Rei Alberto I, 177 – Ponta da Praia



Localização 

Comfort Hotel Santos x Clube Internacional de Regatas 
(local da competição)

 O Comfort  Hotel Santos fica localizado Av. Rei Alberto I, 177 – Ponta da 
Praia.  Apenas 3 minutos a pé do Clube Internacional de Regatas (240m)



Localização

 A Ponta da Praia é um dos bairros mais nobres da cidade e ao lado do 
Porto de Santos. É o hotel mais próximo do Concais, terminal de cruzeiros.

 Próximo também de pontos turísticos como o Aquário de Santos e o Museu 
de Pesca, ao lado de excelentes restaurantes e fácil acesso ao Praiamar 
Shopping e Universidades.



Pontos Turísticos

- Aquário Municipal

- Igreja do Valongo

- Museu do Café

- Porto de Santos

- Bonde Turístico

- Estádio Vila Belmiro 

- Orla da Praia 

- Museu de Arte Sacra de Santos

- Museu do Mar

- Museu do Pelé 

- Igreja do Embaré 

- Monte Serrat

- Teatro Coliseu 

- Santuário Santo Antonio do Valongo



Serviços e Facilidades

O Comfort Hotel Santos traz  
para  a cidade uma 
hospedagem de alto padrão, 
unindo conforto  e praticidade.  

Aquele algo a mais!  

 120 apartamentos
 41 suítes
 9 salas de eventos
 Restaurante
 Room Service
 Bar na cobertura com vista 

para o Porto e Orla da Praia
 Fitness Center
 Sauna seca
 Piscina
 Solarium
 Serviços de lavanderia
 Estacionamento



Apartamento Superior

São 120 apartamentos, com cama casal queen ou twin, equipados com ar 
condicionado, TV LCD com canais a cabo, guarda roupa, mesa de trabalho 
com internet Wifi cortesia, cofre digital, secador de cabelos e frigobar. 



Suíte Superior e Luxo

São 39 Suítes com excelente infra estrutura, com 1 dormitório (cama casal
queen), sala com sofá cama, lavabo, cozinha, lavanderia, ar condicionado, TV
LCD 32’ com canais a cabo, mesa de trabalho com WI FI cortesia, cofre digital,
guarda roupa, frigobar e secador de cabelos. Decoração diferenciada, além de
itens adicionais de amenities e serviço de paparico. Na categoria Luxo, todas as
suítes tem vista panorâmica para o Porto de Santos e orla da Praia.



Suíte Business Class

São 2 Suítes com vista privilegiada, no andar mais alto do hotel. Com
excelente infra estrutura, possui 2 dormitórios (1 quarto com cama casal
queen e 1 quarto com 2 camas de solteiro), sala com sofá cama, lavabo,
cozinha, lavanderia, ar condicionado, TV LCD com canais a cabo, mesa de
trabalho com WI FI cortesia, cofre digital, guarda roupa, frigobar e secador
de cabelos. Decoração diferenciada, com itens adicionais de amenities e
serviços de paparico.



Restaurante 

 O Restaurante apresenta os clássicos da cozinha brasileira e internacional
de forma simples, utilizando ingredientes de alta qualidade

 Buffet de Café da Manhã completo cortesia para os hóspedes
 Almoço e jantar A la Carte e serviço de Buffet para grupos



Sala Santos

Sala São Vicente

Sala Gonzaga

Salas 
de Reuniões



Área de Lazer

 Completa área de lazer, localizada na cobertura do hotel, com vista
panorâmica.

 Piscina, sauna, fitness center e solarium
 Moderno bar que proporciona uma bela vista da cidade.



Área de Lazer

 Moderno bar que proporciona uma bela vista da cidade.



Valores Especiais Copa Santos 2016

Tipo de Apartamento
Tarifa Acordo 

Individual Duplo

Superior R$ 185,00 R$ 210,00

Suite Superior R$280,00 R$ 310,00

Suite Luxo R$300,00 R$ 330,00

Suíte Business Class R$510,00 R$ 540,00

CONDIÇÕES DE SERVIÇOS:

 Acrescer 2% de ISS;
 Café da manhã cortesia servido no restaurante;
 Internet WI-FI sem custo adicional nos apartamentos;
 Tarifas válidas de 24 a 31 de Julho de 2016



Comfort Hotel Santos
Avenida Rei Alberto I, 177

Ponta da Praia – CEP 11030-381 Santos – SP
Tel: (13) 2138.1100

Amanda Figueiredo – Gerente de Vendas
vendas.csan@atlanticahotels.com.br

Rosália Coratti – Reservas
reservas.csan@atlanticahotels.com.br

Fernando Andrade – Gerente Geral
ggeral.csan@atlanticahotels.com.br
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