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A Master Hotéis, uma rede de hotéis de Porto Alegre
que iniciou atividades em 1986, com o Hotel Master Palace,
tornou-se líder na cidade nos anos seguintes.
Atualmente, são 9 unidades presentes nos principais
pontos da capital gaúcha.
Atualmente, são 9 unidades pre

os da capital gaúcha.

Com a experiência e conhecimento adquiridos ao longo de
uma trajetória bem sucedida, a Master Hotéis se expandiu,
chegando a Curitiba, no Paraná, e Gramado, no Rio Grande do Sul,
principal destino turístico do estado, fazendo a Rede chegar a 11 unidades.



COMODIDADE
É ESSENCIAL.
Os hotéis da categoria Full Service são como o nome
diz: completos. Ideais para quem valoriza comodidade,
localização privilegiada e atendimento personalizado.



porto alegre
Porto Alegre é um convite às atividades ao ar livre, passeios culturais diversos e um
excelente circuito gastronômico pronto para satisfazer os mais exigentes paladares.

Contemplar o belo pôr do sol na orla do Guaíba, passear sem pressa pelo Centro Histórico,
caminhar aos domingos pelo Brique da Redenção e saborear um autêntico churrasco
gaúcho são alguns dos clássicos e atrações da capital dos gaúchos. Museus, parques, prédios
históricos, bares e restaurantes, além do clássico Gre-Nal, fazem da multicultural cidade uma
mistura única de tradições e contemporaneidade. Porto Alegre é demais!



Master Porto Alegre

Master Moinhos de Vento

Master Cosmopolitan

Master Cidade Baixa

Master Lima e Silva

Master Alberto Bins

Master Grande Hotel

Master Dom Pedro IIMaster Royal

porto alegre



Com 324 unidades, é o maior hotel do Rio Grande do Sul
em número de apartamentos. Restaurante com vista
privilegiada da cidade e o famoso por-do-sol no Rio Guaiba
em seu roof top 360, além de nove andares de estacionamento.

Cercado por bares badalados, cafeterias aconchegantes e 
restaurantes sofisticados, shopping center e lojas com as marcas
de luxo mais reconhecidas, clubes esportivos e sociais, o
Hotel Master Cosmopolitan oferece a estadia ideal para quem
deseja conciliar lazer e trabalho em Porto Alegre.

Conta com uma sala, que recebe até 80 pessoas, ideal para
reuniões, treinamentos e workshops.

324 apartamentos
Rua Félix da Cunha, 712
Bairro Floresta



Express casal

Express duplo

Classic casal

Classic duplo

Premium casal

Premium família

CATEGORIAS



Auditório com projeção

Elis Regina
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Auditório sem projeção

Auditório com cadeiras universitárias com projeção

Auditório com cadeiras universitárias sem projeção

Mesa em U

Escolar

Espinha de peixe com projeção

Espinha de peixe sem projeção

Mesa Imperial

Mesa redonda com projeção

Mesa redonda sem projeção

Espaço para Eventos

Sala de Eventos com capacidade de até 80 pessoas.






