Socorro I SP

http://1000vantagens.clubdeferias.tur.br/locais/view/27

PARCEIRO CLUBE DE FÉRIAS
15 a 35 % para sócios (as) SINTRATEL.
Em meio ao ambiente acolhedor e familiar, a Pousada faz com que o hóspede sinta todo o
conforto nas acomodações, e todo o carinho e dedicação de seus proprietários no seu delicioso
café da manhã, fazendo do hóspede um amigo nos momentos mais alegres de sua
vida.Indicações com mapa da Cidade, assim você poderá localizar e desfrutar dos diversos
tipos de entretenimento, que são mais adequado para sua família.A Cidade de Socorro é
destino obrigatório para quem quer tranquilidade e Aventura no mesmo Lugar, a Pousada
localiza-se no interior do Estado de São Paulo e tem diversos atrativos Naturais, além de
Esportes Radicais, Turismo Rural, lindas Montanhas, Cachoeiras, Grutas, ar puro e belas
vistas. Venha conferir !Situada a apenas 2 km do centro de Socorro, a pousada oferece uma
piscina ao ar livre, buffet de café-da-manhã e acesso gratuito à internet sem fio (Wi-Fi). Está
localizada a apenas 5 minutos de carro do Shopping das Malhas. Todos os quartos da pousada
são equipados com TV LCD de 21'', ventilador de teto e frigobar. Além disso, possuem uma
decoração moderna, com piso de azulejo, e oferecem banheiro privativo e roupa de
cama/banho. As Fontes da Pompéia ficam a 2 minutos a pé da pousada, enquanto o Rio do
Peixe fica a 20 minutos de carro do local. Já a Estação Rodoviária de Socorro fica a 5 minutos
de carro. Pricipais comodidades: Estacionamento gratuito; WiFi gratuito; Quarto para não

fumantes; Piscina ao ar livre; Quarto para não fumantes; Comodidade para hóspedes com
mobilidade reduzida

Comodidades
Piscina Adulto
Salão de Jogos
Quadra Gramada
Piscina Aquecida
Sala de Ginastica
Academia
Jardim.
Serviços
Wi-fi / Quarto para Não Fumantes / Estacionamento
Caracteristicas Apartamento
Ar - Condicionado
Tv
Banheiro
Cama de solteiro
Ventilador de Teto
Armário
Wi-fi
Frigobar
Varanda
club_deferias@hotmail.com
Favor informar ao atendente do CLUB FÉRIAS numero da matricula associativa SINTRATEL.
Para efetivar reserva associado (as) deverá apresentar ao Club de Férias CARTA DE ENCAMINHAMENTO
SINTRATEL.
Mantenha seus dados atualizados junto ao cadastro de sócios (as) do SINTRATEL. Participe da Campanha de
Sindicalização 2019
TABELA 180219

