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welcome

Telephone Information
To cal Frontl  Desk, dial *  1
Outgoing line, dial 0
Emergencies  dial, *1

Wake-up Calls
*1 to reques at wake-u  p call.

Breakfast
Breakfast is serve ind  Restaurant, the
ground floor  .
Opening Hours:
Daily,  to  from 6:30 1 AM0

Restaurant
The Restauran servest  dishes carte la a .
Opening Hours:

Sat:  PM 10 until     PM 9:30 untilMon-Fri:

Interne
 

t

Internet access is available in all rooms.
For wireless network, acces NEW_LIFEs
an enterd  33016800 password the .
Internet use is free.

Facilities
Swimming pool, gym and sauna are on
th Tope floor

 )elevators
 the in CO (button

.

Dial

Informações de Telefone
Para

 s
 a n falar Recepção, disque *1

Número externo, disque 0
Emergências, disque *1

Serviço de Despertador
Disque *1 para agendar seu despertar.

Café d ma anhã
cO afé d ma anhã é servido n

Restaurante,
o

pis  o térreo.
Horário de funcionamento
diariamente

:
 das, 6:30 10:0  0

Restaurante
O Restaurant possuie

 carte
 la a cardápio

.
Horário de funcionamento:

Internet

O acesso à Internet está disponível em
todos os quartos. Para rede wireless,
acesse NEW_LIFE

 gratuito. Uso. 33016800 senha
 a insirae

Instalações
Piscina, academia e sauna estão
localizadas na

às

 elevadores). nos CO
 (botão Cobertura

Seg-Sex:  22:00 até Sáb:  21:30 até

 

bem-vindo

Administracao
Underline



Room
90

s

Laundry
Fill in the form with the desired service
and put the clothes to b  e washed in the
bag available in the closet.

Housekeeping
If yo needu additiona bedl  linen,
pillows a sizes different from ,  bed spare
or anything else, dial * and1

 Desk Front
 our to talk

.

Quart
90

os

Lavanderia
Preencher o formulário com o serviço
desejado e colocar  a roupa a ser
lavada na sacola disponível dentro do
armário.

Ponto  Piracicaba in Sightseeing / Turísticoss

Limpeza Ae rrumação
Se precisar de mais roupas de cama,
travesseiros  variados tamanhos de ,
cam extraa o  u qualquer outro ,
disque *1 e fale com noss
Recepção

a
.

 http://semactur.piracicaba.sp.gov.br/ponto_turistico/

 item

 



Meetings and Events
If you are interested in hosting an event
with us or booking a meeting room, dial
*1 for more information The. 3

,
  people 100 and

 50 10, accommodate
. Learn mor ate

rooms
  has hotel

which

ggeral.nlpb@atlanticahotels.com.br.

Reuniões e Eventos
Caso tenha interesse em fazer um
evento conosco ou reservar uma sala
de reunião, disque *1 para obter mais
informações O.

10, acomodam que
 salas, 3 possui hotel

Mais
 pessoas 100 e 50 .

 .nlpb@atlanticahotels.com.br.ggeral
 e-mail pelo informações




