QUALITY CURITIBA
Cada dia melhor para você!
O Quality Hotel Curitiba, de categoria superior, é o primeiro hotel de Curitiba
com a bandeira Quality, reconhecida internacionalmente há mais de 50 anos por
seus serviços de hospedagem de qualidade.
Com uma localização privilegiada (Al. Dom Pedro
II - rua sem saída, residencial e tranquila) e no
coração do Batel, um bairro nobre da cidade,
situa-se

a poucas

quadras

dos

principais

shoppings de Curitiba, centros de negócios, lazer,
gastronomia e prestadores

de

serviços.

Possui

fácil acesso ao centro da cidade, distante apenas
5 minutos.
O hotel oferece padrão internacional de segurança
e conforto, espaço de lazer bem equipado com
business center, academia de ginástica, sauna e
piscina de 35m², com uma maravilhosa vista
panorâmica da cidade.
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O Quality Hotel Curitiba dispõe de excelente estrutura para a realização de eventos,
com 5 salas e com capacidade para até 150 pessoas. A área de convenções é
separada das áreas de circulação do hotel, garantindo tranquilidade às reuniões
aqui realizadas. Todas as salas são climatizadas e possuem iluminação natural.

Além da comodidade dos serviços de room service 24h, o hotel conta também com
o charmoso e aconchegante Bar e Restaurante Ticiano, aberto ao público, com
capacidade para até 100 pessoas sentadas e área reservada ao ar livre. Oferece
diariamente um completo buffet de Café da Manhã, completo cardápio à la carte
para almoço e jantar.
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O hotel possui 96 apartamentos, divididos em 3 categorias:
* Superior: apartamentos de 28 m², localizados do 1º ao 5º andar, com 1 cama
king size ou 2 camas casal padrão, sendo um adaptado para portadores de
necessidades especiais. Todos os apartamentos são equipados com ar condicionado
com sistema central e sistema de aquecimento, TV Smart 32” com acesso ao Netflix
e canais a cabo, minibar, armários, bancada de trabalho, cadeira ergonômica, cofre
digital, internet wireless e a cabo cortesia. Secador de cabelos, tábua e ferro de
passar. Café da manhã cortesia servido no restaurante.

* Luxo: apartamentos de 28 m², localizados do 6º ao 8º andar, com 1 cama king
size ou 2 camas casal padrão. Todos os apartamentos são equipados com ar
condicionado com sistema central e sistema de aquecimento, TV Smart 43” com
acesso ao Netflix e canais a cabo, minibar, armários, bancada de trabalho, cadeira
ergonômica, cofre digital, internet wireless e a cabo cortesia. Secador de cabelos,
tábua e ferro de passar.
Serviços especiais: uma água cortesia por dia no apartamento, chaleira elétrica
com sachês de chás e café cortesia, abertura de leito com chocolate de boas
vindas. Camas com edredom e almofada.
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* Luxo Feminino: apartamentos de 28 m², localizados no 7º andar, com 1 cama
king size ou 2 camas casal padrão, com uma decoração diferenciada com flores e
sendo uma ala dedicada exclusivamente às mulheres. Todos os apartamentos são
equipados com ar condicionado com sistema central e sistema de aquecimento, TV
Smart 43” com acesso ao Netflix e canais a cabo, minibar, armários, bancada de
trabalho, cadeira ergonômica, cofre digital, internet wireless e a cabo cortesia.
Secador de cabelos, tábua e ferro de passar.
Serviços especiais: uma água cortesia por dia no apartamento, chaleira elétrica
com sachês de chás e café cortesia, abertura de leito com chocolate de boas
vindas. Camas com

edredom

e almofada.

Dispõe de secador

de cabelos

profissional, prancha alisadora de cabelos e espelho de aumento.
* Business Class: apartamentos de 28 m² com melhor localização no prédio no 8º
andar, equipados com a Cama dos Sonhos (king size com pillow top especial). São
equipados com ar condicionado com sistema central e sistema de aquecimento, TV
Smart 55” com acesso ao Netflix e canais a cabo em HD, minibar, armários,
bancada de trabalho, cadeira ergonômica, cofre digital, internet wireless e a cabo
cortesia. Secador de cabelos, tábua e ferro de passar.
Serviços especiais: uma água cortesia por dia, chaleira elétrica com sachês de chás
e café cortesia e cafeteira Nespresso com cápsulas de café cortesia, uma peça de
roupa simples passada por dia, roupão e chinelos para uso durante a hospedagem,
café da manhã servido no apartamento e estacionamento cortesia para um carro
durante o período da estadia.
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CENTRAL DE RESERVAS
(55 41) 3340-4070
reservas1@hcchotels.com.br
www.atlanticahotels.com.br
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