
HOTÉIS – PARCERIAS FECHADAS 

Prezado(a) Congressista, 

Visando a sua comodidade e para que você possa ter a melhor experiência durante o evento, o Ganepão fechou parcerias com hotéis na região do Centro de Convenções 

Rebouças (CCR), para sua estadia na cidade de São Paulo. Seguem abaixo as opções. Lembramos que toda a negociação e reservas deverão ser feitas diretamente com os hotéis.  

HOTEL DISTÂNCIA 
CCR  

(de carro) 

ENDEREÇO PARCERIA INSTRUÇÕES 

Radisson Oscar 
Freire 

2,4 Km Rua da Consolação, 3555, 
Cerqueira César 
(11) 3897 1600 

(11) 97522 5927 
www.atlanticahotels.com.br 

 
 

Suíte Superior:  
R$ 467,30 (individual)/R$ 540,80 (duplo) 
Suíte Luxo:  
R$ 551,30 (individual)/R$ 624,80 (duplo) 
Suíte Business Class:  
R$ 656,30 (individual) R$ 729,80 (duplo) 
 

Incluso nas tarifas: 5% de ISS e taxa de turismo, internet Wifi 
nos apartamentos e áreas comuns, check in às 14 horas e 
check out às 12 horas, cancelamento sem cobrança de 01 
diária de no show até 24 horas úteis do horário de check in, 
Café da manhã servido no salão. 
Para obter o desconto, os hóspedes devem efetuar a reserva 
direto no hotel através dos canais abaixo, informar que são 
parceiros do Ganepão e gostariam de verificar a 
disponibilidade e valores diferenciados para essa parceria.  
-E-mail: reservas1.rdof@atlanticahotels.com.br/ 
reservas.rdof@atlanticahotels.com.br 
- Telefone: (11) 97522- 5927 / WhattsApp: (11) 97522- 5927 

WZ Hotel Jardins 2,2 Km Av. Rebouças, 955, Jardins 
(11) 3069.0000 

www.wzhoteljardins.com.br 
 
 

Apartamento Standard: 
R$ 339,15 (single)/R$ 400,05 (duplo)  
Apartamento Superior: 
R$ 425,25 (single)/R$ 488,25 (duplo) 
R$ 584,85 (triplo) 

Incluso nas tarifas: 5% de ISS, Internet banda larga nos 
apartamentos com WI-FI, café da manhã, hotel 100% não 
fumante, check in às 14 horas e check out às 12 horas. 
Solicitações de reservas: reservas@wzhoteljardins.com.br 
Citar o nome GANEPÃO para obter o desconto. 

Golden Tower 
Pinheiros 

3,1 Km Rua Deputado Lacerda 
Franco, 148, Pinheiros 

(11) 3094-2200  
(11) 98207-0006 

www.goldentowerhotel.com.br 
 
 

 

10% de desconto nas tarifas vigentes para 
participantes GANEPAO, para todos os 
tipos de apartamentos.  

Para obter o desconto utilize o código GANEPAO e siga o 
passo a passo: acessar o site www.goldentowerhotel.com.br, 
selecionar as datas emque deseja se hospedar, assim como a 
quantidade de quartos e pessoas, após isso, clique em 
reservar. Um campo chamado “tenho um código” irá 
aparecer, basta inserir o código GANEPAO em letras 
maiúsculas. Após isso, clique em aplicar e depois em buscar. 
Depois de refazer a busca, os valores serão alterados e o seu 
desconto exclusivo estaradisponível para finalização da 
reserva. 

Quality Suites Oscar 
Freire 

900 M Rua Oscar Freire, 1948, 
Pinheiros. 

(11) 2137-4700  
(11) 99333-5411 

www.atlanticahotels.com.br 

15% de desconto na nossa tarifa pública 
para participantes do GANEPÃO. 

Utilizar o código GANEPAO15 realizar a sua reserva via: 
- Site: www.qualitysuitesoscarfreire.com.br 
- Email: reservas.qof@atlanticahotels.com.br 
- Telefone/Whatsapp: (11) 99612 0627 

Hilton Garden Inn 
São Paulo Rebouças 

3 Km Av. Rebouças, 2636, 
Pinheiros 

(11) 4395-6009  
(11) 97582-2156 

www.atlanticahotels.com.br 

20% de desconto em cima das tarifas do 
dia, em reservas feitas diretamente em 
nosso site. 

Incluso na tarifa o café da manhã. Para obter o desconto 
utilize o link abaixo:  
https://atlantica.letsbook.com.br/d/publiclink?r=cff174aa52c
7405a9709f02b496f9cb1&p=GANEPAO 

Viva Hotel Design 3,6 Km Rua Girassol, 1262 - Vila 
Madalena 

(11) 3812-9142 
www.vivahostel.com.br 

 

10% de desconto Incluso na tarifa: café da manhã, estacionamento, internet, 
salão de jogos, 
Para obter o desconto, apresentar a inscrição no congresso na 
hora do check-in. 
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