FOUR POINTS BY SHERATON CURITIBA
O Four Points by Sheraton Curitiba oferece alto padrão de modernidade e
sofisticação na hotelaria. Localizado na privilegiada região central da cidade, nos
arredores dos melhores shoppings, restaurantes e centros empresariais. O hotel é
equipado com sistema eficiente de proteção contra incêndio, composto por detectores
de fumaça, sprinklers e escada de emergência externa.
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Dispõe de completa estrutura para hospedagem e eventos, sendo que o centro de
convenções é considerado o maior dentre os hotéis da cidade. Possui 13 salas, que
comportam até 785 pessoas simultaneamente. As salas Paranás atendem até 500
pessoas em auditório. Com entrada exclusiva, permite acesso de automóveis em caso
de feiras e lançamentos. Conta também com equipamentos modernos, isolamento
acústico e completo suporte através da nossa equipe especializada em eventos
corporativos e sociais.
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E para os momentos de lazer e bem-estar, o Four Points by Sheraton Curitiba
dispõe de piscina semiolímpica (coberta e climatizada), solarium, saunas seca e
úmida, fitness center e o SPA Tereza Zanchi, com variadas terapias e opções de
relaxamento.

Com capacidade para aproximadamente 150 pessoas, o Catanzaro Ristorante tem
fortes traços da cozinha mediterrânea com um tempero brasileiro. A origem do nome e
de seu conceito vem da pequena cidade de Catanzaro no sul da Itália na região da
Calábria. Aberto ao público, oferece todos os dias um delicioso buffet de café da
manhã, com mais de 90 itens. No almoço e jantar, excelentes opções à la carte à base
de frutos do mar, carnes e massas. Nas quartas-feiras oferece a Noite da Pizza, a
partir das 19h30, com uma opção de pizza salgada de 25cm e mais uma pizza
brotinho doce, acompanhadas por uma taça de vinho cortesia. Aos sábados um grupo
de samba de raiz embala a feijoada e aos domingos, ao som de MPB ocorre o Brunch,
com o melhor do café da manhã e almoço, ambos a partir das 12h30.
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APARTAMENTO SUPERIOR

Apartamentos de 24 m², localizados do 4º ao 10º andar, com 1 cama queen size ou 2
camas casal padrão, sendo dois deles adaptados para portadores de necessidades
especiais. Todos os apartamentos são equipados com ar condicionado com sistema
central e sistema de aquecimento, TV Smart LED 40” e canais a cabo, minibar,
armários, bancada de trabalho, cadeira ergonômica, cofre digital, dois aparelhos
telefônicos com sistema de correio de voz, Dock Station, internet wireless e a cabo
cortesia. Secador de cabelos, tábua e ferro de passar e kit bem estar (chaleira elétrica,
sachês de chá e café).

Serviços especiais: café da manhã cortesia servido no restaurante, roupão para uso
durante a hospedagem e 2 águas cortesias por dia no apartamento.
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APARTAMENTO LUXO

Apartamentos de 24 m², localizados no 11º e no 12º andar, equipados com 1 cama
queen size ou 2 camas camas casal padrão. Todos os apartamentos são equipados
com ar condicionado com sistema central e sistema de aquecimento, TV Smart LED
40” e canais a cabo, minibar, armários, bancada de trabalho, cadeira ergonômica,
cofre digital, dois aparelhos telefônicos com sistema de correio de voz, Dock Station,
internet wireless e a cabo cortesia. Secador de cabelos, tábua e ferro de passar e kit
bem estar (chaleira elétrica, sachês de chá e café).

Serviços especiais: café da manhã cortesia servido no restaurante, roupão e chinelo
para uso durante a hospedagem, 2 águas cortesias por dia no apartamento, abertura
de cama, uma peça de roupa passada por estada e amenities diferenciados.
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APARTAMENTO LUXO FEMININO

Apartamentos de 24 m² destinado às mulheres, localizados no 8º andar com
decoração diferenciada e flores naturais, equipados com 1 cama queen size ou 2
camas casal padrão. Todos os apartamentos são equipados com ar condicionado com
sistema central e sistema de aquecimento, TV Smart LED 40” e canais a cabo,
minibar, armários, bancada de trabalho, cadeira ergonômica, cofre digital, dois
aparelhos telefônicos com sistema de correio de voz, Dock Station, internet wireless e
a cabo cortesia. Secador de cabelos, tábua e ferro de passar e kit bem estar (chaleira
elétrica, sachês de chá e café).

Serviços especiais: café da manhã cortesia servido no restaurante, roupão e chinelo
para uso durante a hospedagem, 2 águas cortesias por dia no apartamento, abertura
de cama, uma peça de roupa passada por estada, secador de cabelos profissional,
prancha alisadora, balança, espelho de aumento para maquiagem, cabides em cetim e
kit de amenities femininos (cobrados conforme consumo).
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APARTAMENTO BUSINESS CLASS

Apartamentos de 24 m², localizados do 14º ao 16º andar, equipados com Cama dos
Sonhos (queen size). Todos os apartamentos são equipados com ar condicionado
com sistema central e sistema de aquecimento, TV Smart LED 40” e canais a cabo,
minibar, armários, bancada de trabalho, cadeira ergonômica, cofre digital, dois
aparelhos telefônicos com sistema de correio de voz, Dock Station, internet wireless e
a cabo cortesia. Secador de cabelos, tábua e ferro de passar e kit bem estar (chaleira
elétrica, sachês de chá e café).

Serviços especiais: café da manhã cortesia servido no apartamento ou no restaurante,
roupão e chinelo para uso durante a hospedagem, 2 águas cortesias por dia no
apartamento, abertura de cama, uma peça de roupa passada por estada, um prato de
frutas no check in, menu de sabonetes e de travesseiros aromáticos, e aparelho de
DVD (mediante solicitação na recepção).
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SUÍTE LUXO

Amplas suítes com 48 m², localizadas do 14º ao 16º andar do prédio, com piso
laminado e ambientes individualizados: antessala com sofá-cama para casal e mesa
para 4 pessoas; quarto com Cama dos Sonhos (king size) e dois banheiros. Dispõem
de duas TV Smart LED 40” e canais a cabo, cafeteira Nespresso e ar condicionado
com sistema central e sistema de aquecimento, minibar, armários, bancada de
trabalho e cadeira ergonômica, cofre digital, dois aparelhos telefônicos com sistema de
correio de voz, Dock Station, internet wireless e a cabo cortesia. Secador de cabelos,
tábua e ferro de passar e kit bem estar (chaleira elétrica, sachês de chá e café).

Serviços especiais: café da manhã cortesia servido no apartamento ou no restaurante
do hotel, roupão e chinelo para uso durante a hospedagem, 2 águas cortesias por dia
no apartamento, abertura de cama, uma peça de roupa passada por estada, um prato
de frutas no check in, menu de sabonetes e de travesseiros aromáticos, amenities
L’Occitane en Provence, serviço de lustrar calçado e aparelho de DVD (mediante
solicitação na recepção).
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SUÍTE BUSINESS CLASS

Amplas suítes com sacada, totalizando 54 m², localizadas no 14º e 15º andares do
prédio. Possuem dois ambientes individualizados: antessala com sofá-cama para
casal e mesa para 4 pessoas; quarto com Cama dos Sonhos (queen size). Na área
íntima, sala de banho com ducha e banheira de hidromassagem. As suítes dispõem de
duas TV Smart LED 40” e canais a cabo, cafeteira Nespresso e ar condicionado com
sistema central e sistema de aquecimento, minibar, armários, bancada de trabalho e
cadeira ergonômica, cofre digital, dois aparelhos telefônicos com sistema de correio de
voz, Dock Station, internet wireless e a cabo cortesia. Secador de cabelos, tábua e
ferro de passar e kit bem estar (chaleira elétrica, sachês de chá e café).

Serviços especiais: café da manhã cortesia servido no apartamento ou no restaurante
do hotel, roupão e chinelo para uso durante a hospedagem, 2 águas cortesias por dia
no apartamento, abertura de cama, uma peça de roupa passada por estada, um prato
de frutas no check in, menu de sabonetes e de travesseiros aromáticos, amenities
L’Occitane en Provence, sais de banho, serviço de lustrar calçado e aparelho de DVD
(mediante solicitação na recepção).
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SUÍTE PRESIDENCIAL

Suítes com 100 m² localizados no 16º andar, possui três ambientes individualizados,
recepção exclusiva e andar com luxuosa decoração. No primeiro ambiente fica
localizada a antessala com lavabo, sofás e mesa para 8 pessoas, TV Smart LED 55”*.
No segundo ambiente fica localizado o escritório com mesa de trabalho, armário e
cadeiras ergonômicas e no terceiro ambiente, quarto com TV Smart LED 55”*, Cama
dos Sonhos (superking size), sala de banho com ducha e banheira de
hidromassagem. * Óculos 3D disponíveis mediante solicitação na recepção.
O apartamento possui: ar condicionado com sistema central e sistema de
aquecimento, cafeteira Nespresso, minibar, cofre digital, três aparelhos telefônicos
com sistema de correio de voz, Dock Station, internet wireless e a cabo cortesia.
Secador de cabelos, tábua e ferro de passar e kit bem estar (chaleira elétrica, sachês
de chá e café).
Há possibilidade de conjugar a Suíte Presidencial com até 2 apartamentos Business
Class e sala de reuniões para 12 pessoas, alcançando área total de 200 m².

Serviços especiais: Café da manhã cortesia servido no apartamento ou no restaurante
do hotel, roupão e chinelo para uso durante a hospedagem, 2 águas cortesias por dia
no apartamento, abertura de cama, uma peça de roupa passada por estada, um prato
de frutas no check in, menu de sabonetes e de travesseiros aromáticos, amenities
L’Occitane en Provence, sais de banho e serviço de lustra calçado.
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CENTRAL DE RESERVAS

(55 41) 3340-4070
reservas1@hcchotels.com.br
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