
Vitória Hotel - Indaiatuba (SP) - disponibilidade de 30 
apartamentos - a 500 metros do HRC 

Aptos para 1 pessoa  (cama de casal) - R$ 186,00 
Aptos para 2 pessoas (2 camas de solteiro) - R$ 212,00 

Suite Master para 1 pessoa (Cama King (2x2m) )- R$ 255,00 
Suite Master para 2 pessoas  (Cama King (2x2m) ) - R$ 288,00 

Crianças até 6 anos no mesmo aptos -  Free 
Crianças de 6 a 10 anos no mesmo apto  -  $ 75,00 

As tarifas acima incluem café da manhã e estacionamento; taxa de 
2% sobre as diárias 

As reservas devem solicitadas diretamente pelos hóspedes e 
confirmadas mediante o depósito da primeira diária. 

Vitoria Hotel Indaiatuba  
Av Presidente Vargas 304, Indaiatuba, Brazil  
(19) 38018000 

Consulte o site 
http://www.vitoriahotel.com.br/vitrine_indaiatuba.jsp 

*** 

Hotel Ibis Indaiatuba Viracopos 

Apartamento para 1 ou 2 pessoas - R$75,00 ; café- da- manhã 
opcional R$11,00/ pessoa 

 
Alternativas 
  
1 - Política grupo: Quando fechado como grupo, sendo uma única 
empresa/ entidade organizando e com pagamento antecipado, a cada 
20 apartamentos fechados, o 21º é cortesia pelo período todo. 

Tarifa R$75,00 por apartamento para até 2 pessoas (até 31/12/2010) 
e Café-da-manhã R$11,00/ pessoa; 

2 - Política Vitabis: para competições de sexta a domingo, vésperas 
de feriados e feriados 

Vitabis é um programa da Rede ibis desenvolvido especialmente para 
os esportistas. Através desta página (www.ibis.com.br/vitabis), 
você poderá efetuar sua reserva em qualquer Ibis no Brasil, 



Argentina e Uruguai apresentando seu comprovante de inscrição de 
alguma prova esportiva da região no check-in, garante uma tarifa 
especial de R$ 59,00 para Brasil, $ 149,00 pesos para Argentina e 
US$ 45 Uruguai nos finais de semana e feriados. Aproveite! 
  
Condições: 
Promoção não cumulativa, válida somente para reservas feitas 
através desta página ou do site: www.ibis.com.br/vitabis 

Válida de Sexta a Domingo, vésperas de feriados e feriados para 
hospedagens até 31 de Agosto de 2010, para 1 ou 2 pessoas no 
mesmo apartamento durante o período da prova mencionada na 
inscrição. Basta 1 pessoa possuir o comprovante de inscrição. 

O comprovante de inscrição é pessoal e intransferível, e garante o 
benefício aos finais de semana, vésperas de feriado e feriados na 
cidade e na data em que a prova está marcada. A hospedagem 
promocional só será aceita mediante confirmação da inscrição da 
prova na cidade da hospedagem e apresentação do comprovante no 
ato do Check-in. 

Número limitado de apartamentos na tarifa promocional e sujeito a 
disponibilidade no ato da reserva. Preços e condições sujeitos a 
alteração sem aviso prévio. 

Os hotéis ibis possuem, em sua maioria, somente cama de casal. 
Para apartamentos com duas camas de solteiro, consulte diretamente 
a unidade antes da reserva. 

Tarifa promocional e não comissionada 

Café da manhã opcional R$11,00/ pessoa; 

Ibis Indaiatuba Viracopos 
Tel : +55 (19) 3801 2400 | Fax : +55 (19) 3801 2424 
Email: h3260-gm@accor.com.br  
Faça suas reservas www.ibis.com.br 

 


