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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.



Reconhecida por seu desenvolvimento urbano e preservação
ambiental, Curitiba é uma das melhores cidades do Brasil
para se viver e um excelente destino turístico.

São mais de 30 parques por todo o município, com destaque
para o Tanguá e o Barigui, além do Jardim Botânico,
principal cartão postal do município.

Curitiba é um lugar cheio de encantos, belezas naturais e
pontos turísticos incríveis espalhados por toda a cidade.

A capital paranaense oferece atrativos para todosos gostos.

curitiba



Localizado numa área tranquila do centro da capital do Paraná,
o Master Curitiba é ideal tanto para quem vem a negócios
quanto a lazer, com diversas programações.

Está próximo da Estação Rodoviária (1km) e a apenas 25 minutos
do Aeroporto Internacional. É cercado de pontos turísticos:
Jardim Botânico (3km), Museu Oscar Niemeyer (3km),
Passeio Público (700m) e muitos outros.

Conta com uma estrutura de eventos que vai atender a todas
as suas necessidades, com serviço próprio de A&B e
grande números de apartamentos duplos.

178 apartamentos
Rua Francisco Torres, 285
Bairro Centro



Classic casal

Superior casal

Classic duplo

Superior duplo

Express solteiro

Superior familia

CATEGORIAS



Auditório

Jardim Botânico Ópera de Arame Barigui Tanguá Tiagui

80 30 50 45 35

25 20 20 15 10

25 20 20 15 10

55 25 30 28 25

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

74,2 49,82 64,16 50,4 47,36

Mesa em U

Mesa Imperial

Escolar

Pé-direito

m²

Espaço para Eventos

5 Salas de Eventos com capacidade de até 120 pessoas.






