


Fachada | vista Rua Brigadeiro Franco.



Fachada | vista Rua Comendador Araújo.



Recepção | serviços especiais e diferenciados para sua estadia.



Apartamentos | decoração desenvolvida com princípios de cromoterapia para energização 
e relaxamento.  Flexibilidade de 1 ou 2 camas em todos os apartamentos.

categorias Superior e Executivo. Todos com poltronas e mesa de alimentação.

Mesa de trabalho  | conexão para internet banda larga cortesia e Wi-fi.
Conforto e praticidade.



Suite Junior      | TV LCD, TV a cabo, cama king size e banheira de imersão.



Suites | Localizadas nos andares mais altos do hotel e com vista privilegiada da cidade



Suite Superior  | TV LCD, TV a cabo, cama king size, banheira de hidromassagem, 
amenities Kur e DVD player.



Suite Executiva| TV LCD, TV a cabo, cama king size, banheira de hidromassagem,
amenities Kur, piso de madeira e 2 ambientes.



Academia| piscina aquecida, com 15x4m. 21º andar.



Naga Spa| terapias, massagens e tratamentos especais.

Ofurô| banhos especialmente criados para tornar seu dia ainda mais agradável. 
21º andar.



Premiado Restaurante Cais da Ribeira





Centro de Conveções| Salas que atendem de pequenas reuniões a convenções para até
500 pessoas.



Centro de Conveções| Sala David Carneiro
380m²





| Tombada pelo patrimônio histórico, a casa de
David Carneiro hoje abriga um Espaço Cultural,
que busca o resgate da memória de parte da
história do Paraná.

| Após restauro, a casa hoje integra-se ao
moderno projeto do hotel, sendo utilizada
para realização eventos.

“Eu tinha como divisa pessoal vencer
pelo livro e pela palavra”.
Prof. David Carneiro



Sala Potty Lazzarotto | 130 m²
Sala Helena Kolody | 90 m²
Sala Paulo Leminski | 65m²

Sala João Turim | 20 m²
Break Down 1 | 40m²
Break Down 2 | 40m²



Monitoramento 24h | O hotel conta com
uma
central de monitoramento de segurança
com
funcionamento 24 horas integradas com a
Policia Militar.

Equipe de Segurança | equipe
permanente de segurança no hotel,
atuando preventivamente e
ativamente.

Sistemas Modernos | o hotel conta com sistema de
chaves magnéticas e cofres eletrônicos individuais
nos apartamentos, além de sistemas de proteção
e brigada contra incêndios.



Cartão Personnage | preocupados com
o bem-estar de nossos hóspedes
oferecemos um exclusivo cartão VIP do
Hospital Santa Cruz, uma referência em
saúde em Curitiba. Que proporciona
tratamento preferencial dentre outros
benefícios.

Acessibilidade | o hotel foi totalmente
projetado e equipado para proporcionar
acesso e conforto na utilização de
todas as dependências para portadores
de necessidades especiais.



Endereço | Rua Comendador Araujo, 499 - Centro - Curitiba - PR
Telefone | 41 . 3017.9900
www.pestanahotels.com.br 

Localização | localizado em uma área privilegiada que proporciona
ao hóspede diversas opções de lazer e entretenimento, bem como
fácil acesso a qualquer ponto da cidade.


