
 

 
 

Hotel Jaguar  
Av. Duque de caxias, 433  Centro 
Tel. (11) 3331-1537 / 8276-0397 (Tim) 6785-5218 (oi) 
Valor por pessoa R$ 60,00 ( sessenta reais ) acomodações, duplos, triplos 
e quádruplos, na diária esta incluso o café da manhã. 
Aptos.com ar,tv a cabo, internet. 
www.hoteljaguar.com.br 
Contato: Urbano ou Jefferson 
 
Hotel Terra Nobre 
Rua. Barão de Campinas, 146 - Centro 
Tel. (11) 3331-0522/  8276-0397 (Tim) 6785-5218 (oi) 
valor por pessoa R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) acomodações . 
duplos,triplos e quádruplos.na diária esta incluso o café da manhã.   
Aptos. ar, tv a cabo,internet. 
www.hotelterranobre.com.br 
Contato: Urbano ou Andreia 
 
Hotel Ferrari Palace  
Rua. Conselheiro Nébias, 445 Centro 
Tel. ( 11) 3337-7689 /  8276-0397 (Tim) 6785-5218 (oi) 
valor por pessoa R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) acomodações . 
duplos,triplos e quádruplos,na diária esta incluso o café da manhã.  
Aptos. ar,tv a cabo, internet 
www.ferraripalacehotel.com.br  
Contato: Urbano ou Nilda 
 
Hotel  Pax 
Rua: Barão de Limeira,253 - Centro 
Tel: (11) 3331-1783 /  8276-0397 (Tim) 6785-5218 (oi) 
Valor por pessoa R$ 45,00 ( quarenta e cinco 
reais ) acomodações  triplos quádruplos e quíntuplos. na diária esta incluso o 
café da manhã. 
apto. ventilador de teto, internet e tv a cabo 
Contato: Urbano ou Roberto Menezes 
 
Hotel Algés  
Rua: Elvetia,488 - Centro 
Tel: (11) 8276 - 0397 -Tim  6785-5218 - oi 
Valor por pessoa R$ 39,00 ( trinta e nove reais) Aptos quádruplos 
e quíntuplos . sem café da manhã 
Apto. ventilador de teto 
Contato: Urbano   
 
**** Para obter a tarifa especial informe que irar participar do BAZIL GAME 2012 
 

CONTATO P/ RESERVA: (11) 6785-5218 /8276-0397/ 4142-3525 
URBANO OLIVEIRA 

urbanocomodoro@hotmail.com  
 

Conta to:  Urbano O l i ve i r a  -  (11)  4142-3525 /  (11)  6785 -5218 
e-mai l :  u rbanocomodoro@hotmai l . com  /   u rbanocomodoro@gma i l .com  
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