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RRAADDIISSSSOONN  HHOOTTEELL  CCUURRIITTIIBBAA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O Radisson Hotel Curitiba está em uma localização privilegiada no bairro 

Batel, Avenida Sete de Setembro, número 5190. Encontra-se em frente a um 

dos principais pontos turísticos da cidade, a Praça do Japão, com fácil acesso a 

todas as regiões de Curitiba e região metropolitana, distante 25 minutos do 

Aeroporto Internacional Afonso Pena e 8 minutos do Centro. Localiza-se ainda 

próximo a dezenas de restaurantes, bares, casas noturnas e serviços. 

 

Vários pontos turísticos ficam 

próximos ao hotel, como Jardim 

Botânico, Ópera de Arame, Santa 

Felicidade (considerado o bairro 

mais italiano do Brasil), Largo da 

Ordem (onde acontece a feirinha 

de artesanato todos os 

domingos), vários parques e o 

shopping center mais moderno da 

cidade (Pátio Batel). 

 

Presente em 58 países, a 

bandeira Radisson é considerada 

uma das líderes mundiais no 

segmento de hospedagem de 

alto padrão. 
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A área de lazer é composta por saunas seca, piscina coberta e climatizada, 

fitness center e o BLANC Urban Spa, com serviços de manicure e massagens 

relaxantes e energizantes.  

 

 

 

 

O hotel possui 6 salas que, simultaneamente, comportam até 640 pessoas. O 

departamento de eventos oferece todo o suporte, com equipe especializada e 

serviços de alimentação que poderão atender às mais diversas solicitações de 

montagens e cardápios. 

As Ametistas têm como diferencial pé direito de 7 metros e possuem 

capacidade para até 400 pessoas em auditório. Estas salas podem ser divididas 

em 2 espaços de 180m². 

No mezanino há mais quatro salas: a Sala Ágata possui foyer privativo e as 

salas Topázio, Turquesa e Coral são ideais para pequenas reuniões e 

treinamentos. 
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No Restaurante Origens o hóspede pode desfrutar de uma gastronomia 

variada, com pratos internacionais e locais, onde o sabor e a qualidade são os 

grandes diferenciais. Além do room service 24 horas, oferece um delicioso café 

da manhã com mais de 90 variedades. O restaurante, que é aberto ao público, 

serve durante todo o dia pratos à la carte (massas, risotos, carnes e cremes). 

De segunda a quinta, a partir das 19h00, promove o festival gastronômico, com 

um tema diferente a cada noite e aos sábados a feijoada, a partir das 13h00. 
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CCaatteeggoorriiaass  

 

Apartamento Superior 

Apartamentos de 32 m², localizados do 1º ao 12º andar, equipados 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 LCD 

32” e canais a cabo, minibar, armários, bancada de trabalho, cadeira 

ergonômica, cofre digital, linha telefônica, internet wireless e a cabo cortesia. 

Secador de cabelos, tábua e ferro de passar e chaleira elétrica com sachês de 

chá e café. 

Serviços especiais: café da manhã cortesia servido no restaurante e uma água 

cortesia por dia no apartamento, abertura de cama com bombom de boa noite 

e cartão com a previsão do tempo. 

 

Apartamento Luxo 

Apartamentos de 32 m², localizados do 4º ao 12º andar com vista para a Praça 

do Japão, equipados 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 LCD 32” e canais a cabo, minibar, armários, 

bancada de trabalho, cadeira ergonômica, cofre digital, linha telefônica, internet 

wireless e a cabo cortesia. Secador de cabelos, tábua e ferro de passar e 

chaleira elétrica com sachês de chá e café. 

Serviços especiais: café da manhã cortesia servido no restaurante e uma água 

cortesia por dia no apartamento, abertura de cama com bombom de boa noite, 

cartão com a previsão do tempo, roupão e chinelo para uso durante a 

hospedagem. 
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Apartamento Luxo Feminino 

Apartamentos de 32 m², localizados no 11º andar, equipados com 1 cama king 

size ou 2 camas casal padrão, além de decoração diferenciada. Todos os 

apartamentos são equipados com ar condicionado com sistema central e 

sistema de aquecimento, TV LCD 32” e canais a cabo, minibar, armários, 

bancada de trabalho, cadeira ergonômica, cofre digital, linha telefônica, internet 

wireless e a cabo cortesia. Secador de cabelos, tábua e ferro de passar e 

chaleira elétrica com sachês de chá e café. 

Serviços especiais: café da manhã cortesia servido no restaurante e uma água 

cortesia por dia no apartamento, abertura de cama com bombom de boa noite, 

cartão com a previsão do tempo, roupão e chinelo para uso durante a 

hospedagem. Dispõe de secador de cabelos profissional, prancha alisadora de 

cabelos, balança, espelho de aumento, cabides em cetim e amenities femininos 

(cobrados conforme consumo). 

 

 

Apartamento Business Class 

Melhores apartamentos em termos de localização e espaço físico, na opção com 

ou sem sacada, localizados no 13º e 14º andar do prédio. Apartamentos de 38 

m² com sacada ou 32 m² sem sacada. Equipados com Cama dos Sonhos (com 

pillow top especial, enxoval diferenciado e 5 travesseiros), ar condicionado com 

sistema central e sistema de aquecimento, TV LCD 32” e canais a cabo, 

minibar, armários, bancada de trabalho, cadeira ergonômica, cofre digital, linha 

telefônica, internet wireless e a cabo cortesia. Secador de cabelos, tábua e ferro 

de passar e chaleira elétrica com sachês de chá e café. 
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Serviços especiais: café da manhã cortesia servido no restaurante ou no 

apartamento, uma água cortesia por dia, abertura de cama com bombom de 

boa noite, cartão com a previsão do tempo, roupão e chinelo para uso durante 

a hospedagem, kit completo de amenities RITUALS e jornal local. 

 

 

Suíte Luxo 

Amplas suítes com 50 m², localizadas no 13º andar. Possuem dois ambientes 

individualizados, equipados com ar condicionado, minibar, armário, cofre 

digital, linha telefônica, internet wireless e a cabo cortesia, TV LED 49” com 

canais a cabo, secador de cabelos, tábua e ferro de passar, máquina de café 

Nespresso (02 cápsulas cortesia durante a hospedagem) e chaleira elétrica com 

sachês de chá e café. Quarto com Cama dos Sonhos (tamanho king size com 

pillow top especial, enxoval diferenciado e 5 travesseiros) e antessala com 

lavabo. 

Serviços especiais: café da manhã cortesia servido no restaurante ou no 

apartamento, uma água cortesia por dia, abertura de cama com bombom de 

boa noite, cartão com a previsão do tempo, roupão e chinelo para uso durante 

a hospedagem, kit completo de amenities RITUALS e jornal local. 
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Suíte Royal 

Amplas suítes com 64 m², localizadas no 15º andar. Possuem dois ambientes 

individualizados, equipados com ar condicionado, minibar, armário, cofre 

digital, linha telefônica, internet wireless e a cabo cortesia, TV LCD 42” com 

canais a cabo HD, aparelho de DVD, secador de cabelos, tábua e ferro de 

passar, máquina de café Nespresso (02 cápsulas cortesia durante a 

hospedagem) e chaleira elétrica com sachês de chá e café. Quarto com sacada, 

Cama dos Sonhos (tamanho king size com pillow top especial, enxoval 

diferenciado e 5 travesseiros), sala de banho com ducha e banheira de 

hidromassagem. Antessala com lavabo. 

 

Serviços especiais: café da manhã cortesia servido no restaurante ou no 

apartamento, uma água cortesia por dia, abertura de cama com bombom de 

boa noite, cartão com a previsão do tempo, roupão e chinelo para uso durante 

a hospedagem, kit completo de amenities RITUALS e jornal local. 

 

 

 

 

CENTRAL DE RESERVAS 

(55 41) 3340-4070 

reservas1@hcchotels.com.br 

 

www.atlanticahotels.com.br 

 


