
 

TARIFA ESPECIAL PARA O 4° IFESTIVAL  GURUPI – TO 

PERÍODO:     de 7 a 9 de junho de 2017 

NOME FANTASIA: DI NAPOLI PLAZA HOTEL 

RAZÃO SOCIAL: NORTE SUL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA  

ENDEREÇO: Av. Guanabara, 1802 Esquina com o Trevo central com a Rua 20 e BR-153      

   BAIRRO: CENTRO       CIDADE: GURUPI       ESTADO: TO   

 TEL: (63) 3351-1910 / 3351-1919   E-MAIL RESERVAS: reservas@dinapoliplazahotel.com.br   Falar com 

a Jessiane     SITE: www.dinapoliplazahotel.com.br       

  * Não cobramos taxas de serviços, ISS e taxa de turismo               
Somos um dos melhores hotéis do Tocantins com padrão 4 estrelas, mas com tarifas competitivas, recepção 24 

horas, dois elevadores, Wi-fi gratuito em todo o Hotel,  lan-House, lavanderia, amplo estacionamento com 

grande parte coberta, novíssimo e lindo jardim interno com Piscina com hidro massagem e iluminação especial, 

integrada com uma completa academia, grupo gerador próprio para proteção contra black-out, dois auditórios 

com 110 lugares e 40 lugares etc. 

Dispomos ainda de 96 confortáveis apartamentos, de varias categorias, café da manha, tv led 32” digital a cabo 

com 25 canais com noticias, esportes, filmes e variedades etc, ar Split, frigobar, banheiro  com chuveiros 

aquecidos, e camas em tamanhos especiais e muito confortáveis.   

Obs: : Dispomos de um novíssimos restaurante e bar integrado a piscina com pratos vaiados a la carte além de 

pratos típicos italianos com massas frescas e caseiras. 

APARTAMENTO / CATEGORIA TARIFA  

Apartamento Econômico Single (Decoração e 
mobiliário mais simples) 
TV led 32”, AR Split 9000btu, piso em porcelanato, bancada de trabalho, 
Frigobar, chuveiro quente, cortina black-out, cama box de mola. 
Incluso wi-fi em todo o Hotel, café da manha, estacionamento coberto, 
piscina, Academia tudo com controle eletrônico de acesso, monitoramento 
por câmera nos corredores a áreas comuns. 

 
 
 

R$   88,00

 

mailto:reservas@dinapoliplazahotel.com.br
http://www.dinapoliplazahotel.com.br/


Apartamento Econômico duplo (Decoração e 
mobiliário mais simples) 
TV led 32”, AR Split 9000btu, piso em porcelanato, bancada de trabalho, 
Frigobar, chuveiro quente, cortina black-out, cama box de mola. 
Incluso wi-fi em todo o Hotel, café da manha, estacionamento coberto, 
piscina, Academia tudo com controle eletrônico de acesso, monitoramento 
por câmera nos corredores a áreas comuns. 
 
 
 

R$ 120,00

 

Apartamento Luxo single  1 pessoa 
TV led 32” digital e tv cabo 20 canais, AR Split 9000btu, piso em porcelanato, 
bancada de trabalho, Frigobar, chuveiro quente, cortina black-out, cama 
super confortáveis  e com medidas especiais. 
Incluso wi-fi em todo o Hotel, café da manha, estacionamento coberto, 
piscina, Academia tudo com controle eletrônico de acesso, monitoramento 
por câmera nos corredores a áreas comuns. 
 
 
 

R$ 110,00

 

Apartamento luxo Duplo solteiro 
TV led 32” digital e tv cabo 20 canais, AR Split 9000btu, piso em porcelanato, 
bancada de trabalho, Frigobar, chuveiro quente, cortina black-out, cama 
super confortáveis  e com medidas especiais. 
Incluso wi-fi em todo o Hotel, café da manha, estacionamento coberto, 
piscina, Academia tudo com controle eletrônico de acesso, monitoramento 
por câmera nos corredores a áreas comuns. 
 
 

R$ 145,00

 

Apartamento luxo Casal 
TV led 32” digital e tv cabo 20 canais, AR Split 9000btu, piso em porcelanato, 
bancada de trabalho, Frigobar, chuveiro quente, cortina black-out, cama 
super confortáveis  e com medidas especiais. 
Incluso wi-fi em todo o Hotel, café da manha, estacionamento coberto, 
piscina, Academia tudo com controle eletrônico de acesso, monitoramento 
por câmera nos corredores a áreas comuns. 

 

R$ 152,00

 

Apartamento Super luxo casal 
JANELAS COM ISOLAMENTO ACUSTICO, SACADA DE FRENTE PARA A 
PISCINA, DECORAÇÃO DIFERENCIADA, TV led 32” digital e tv cabo 20 canais, 
AR Split 9000btu, piso em porcelanato, bancada de trabalho, Frigobar, 
chuveiro quente, cortina black-out, cama SUPER PILOWTOP  e com medidas 
especiais. 
Incluso wi-fi em todo o Hotel, café da manha, estacionamento coberto, 
piscina, Academia tudo com controle eletrônico de acesso, monitoramento 
por câmera nos corredores a áreas comuns. 
 
 

R$ 176,00

 



Apartamento luxo Single casal (individual cama casal) 
JANELAS COM ISOLAMENTO ACUSTICO, DECORAÇÃO DIFERENCIADA, TV 
led 32” digital e tv cabo 20 canais, AR Split 9000btu, piso em porcelanato, 
bancada de trabalho, Frigobar, chuveiro quente, cortina black-out, cama 
super confortáveis  e com medidas especiais. 
Incluso wi-fi em todo o Hotel, café da manha, estacionamento coberto, 
piscina, Academia tudo com controle eletrônico de acesso, monitoramento 
por câmera nos corredores a áreas comuns. 

R$ 135,00

 
Apartamento luxo Triplo 
TV led 32” digital e tv cabo 20 canais, AR Split 9000btu, piso em porcelanato, 
bancada de trabalho, Frigobar, chuveiro quente, cortina black-out, cama 
super confortáveis  e com medidas especiais. 
Incluso wi-fi em todo o Hotel, café da manha, estacionamento coberto, 
piscina, Academia tudo com controle eletrônico de acesso, monitoramento 
por câmera nos corredores a áreas comuns. 

R$ 176,00 

Apartamento luxo Quadruplo 
TV led 32” digital e tv cabo 20 canais, AR Split 12000btu, piso em 
porcelanato, bancada de trabalho, Frigobar, chuveiro quente, cortina black-
out, cama super confortáveis  e com medidas especiais. 
Incluso wi-fi em todo o Hotel, café da manha, estacionamento coberto, 
piscina, Academia tudo com controle eletrônico de acesso, monitoramento 
por câmera nos corredores a áreas comuns. 
 
 

R$ 212,00 

  

  



             



 

 

 

 


