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Bourbon Hotéis & Resorts

O jeito brasileiro de hospedar

Mais que um conceito, é a principal filosofia da 

Bourbon Hotéis & Resorts. Desde 1963 administrando 

empreendimentos hoteleiros, conta atualmente com 12 

empreendimentos localizados em importantes destinos 

do Brasil e 1 unidade internacional no Paraguai. 

Em fase de expansão, com qualidade e solidez, 

a Rede Bourbon é inspirada pela visão de ser 

reconhecida pela excelência em serviços hoteleiros. 



RESORTS
Os Resorts estão estrategicamente localizados em destinos diferenciados. Primam pela qualidade em serviços e 
atendimento, total conforto e um leque de serviços de padrão internacional no que diz respeito à acomodação, gastronomia, 
estrutura de esportes, lazer e compras. O segmento de eventos e convenções são de igual importância para esta categoria. 
São escolhidos como destino para relaxamento, negócios e eventos. 

CONVENTION
A categoria Convention é uma das mais desafiadoras operacionalmente e reflete serviços de alto padrão para o exigente 
mercado do turismo de eventos. Reúne, além de requinte, completa infraestrutura de hospedagem a negócios e centro de 
convenções para eventos de médio e grande porte. Os hotéis Convention estão estrategicamente localizados com fácil 
acesso às principais vias da cidade.

BUSINESS
A categoria Business diferencia-se pela gama de serviços que o hotel oferece além da completa infraestrutura para o segmento 
de eventos, disponibilizando espaços para reuniões e eventos de médio porte. Os bares, restaurantes, áreas de eventos e lazer 
oferecem serviços cuidadosamente desenvolvidos que caracterizam a categoria. Os hotéis business estão localizados nas 
principais capitais do país e oferecem acesso fácil aos centros empresariais. Comerciais e ao aeroporto da cidade. 

RESIDENCE
A categoria Residence tem estilo diferenciado. A proposta é oferecer apartamentos amplos e confortáveis, com 
infraestrutura versátil, que se adapte às necessidades dos clientes proporcionando comodidade e uma sensação de “estar 
em casa”. Os clientes da categoria Residence estão a negócios ou lazer na cidade e primam pela comodidade e localização 
diferenciada dos empreendimentos – em áreas nobres e residenciais.

EXPRESS
Tendência mundial no setor hoteleiro, a categoria econômica da Bourbon reúne praticidade e localização estratégica, além 
de agilidade no atendimento e funcionalidade dos apartamentos, com fácil acesso aos centros empresariais da cidade.
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Bourbon Alphaville Business Hotel

Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort

Bourbon Convention Ibirapuera

Bourbon São Paulo Business Hotel

Bourbon Cascavel Express Hotel

Bourbon Batel Express Hotel

Bourbon Curitiba Convention Hotel

Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort

Bourbon Londrina Business Hotel

Bourbon Dom Ricardo Aeroporto Curitiba 

Business Hotel

Bourbon Joinville Business Hotel

Bourbon Conmebol Assunção

Convention Hotel
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UMA REDE EM CONSTANTE EXPANSÃO



Bourbon CATARATAS 



Localização privilegiada 
para viagens a lazer ou a 
negócios

A poucos minutos das Cataratas do Iguaçu – uma 

das 7 Novas Maravilhas da Natureza – o Bourbon 

Cataratas ocupa uma área total de 165 mil m2 e 

oferece completa infraestrutura para lazer e 

negócios, em perfeita harmonia com a natureza 

exuberante da região. 

Rod. das Cataratas, km 2,5 | Foz do Iguaçu | Paraná
Foz do Iguaçu: 55 45 3521 3900
Fax: 55 45 3521 0120
Demais localidades: 0800 45 1010
reservas.cataratas@bourbon.com.br 

Bourbon CATARATAS 



ACOMODAÇÕES
310 apartamentos e suítes equipados com elegância e conforto | 

Apartamentos conjugados, hipoalergênicos e para não fumantes | 

Apartamentos para hóspedes com necessidades especiais. 

GASTRONOMIA
Restaurante Tarobá | Brasserie Naipi | Trattoria di Carinola | Pool Bar Igobi | 

M´Bpicy Lobby Bar.

Bourbon CATARATAS 



CENTRO DE CONVENÇÕES 
Área de convenções com 3.016 m2 e 14 salas de reuniões | Ballroom 

principal modulável para 1.300 pessoas.

Amplo foyer | Pavilhão de exposições com 1.320 m2.

Bourbon CATARATAS 



LAZER
Completa estrutura de esportes e lazer com atividades específicas para todas 

as idades | Espaço Turma da Mônica | Amazônia Spa Experience | Reserva de 

mata nativa | Trilha ecológica | Arborismo | Paredão de escalada | Fitness 

center | Equipe de recreação. 

FACILIDADES
Room service 24h | Business center | Copa do bebê | Serviço de baby-sitter | 

Capela | Centro de beleza | Mini Shopping Árcade com Agências de Turismo, 

Lojas de Conveniências e Joalheria | Acesso à Internet Wi-Fi em todo resort | 

Estacionamento. 

Bourbon CATARATAS 
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CENTROS DE NEGÓCIOS
SÃO PAULO
Av. Ibirapuera, 2907, Conjuntos 701 / 702 – Moema
Fone.: 55 11 5095 9750
vendas.saopaulo@bourbon.com.br

CURITIBA
Rua Cândido Lopes, 102 – Centro
Fone.: 55 41 3221 4707
vendas.regiaosul@bourbon.com.br

RIO DE JANEIRO
Rua Malibú, 1355 – Barra da Tijuca
Fone.: 55 21 3622 4600
vendas.riodejaneiro@bourbon.com.br

CONE SUL
Rod. das Cataratas, km 2,5 – Foz do Iguaçu – PR
Fone.: 55 45 3521 3900
vendas.conesul@bourbon.com.br

CENTRAL DE RESERVAS BOURBON
Grande São Paulo: 55 11 3337 9200
Demais localidades: 0800 701 8181
central.reservas@bourbon.com.br

REDES SOCIAIS

       facebook.com/bourbonhoteis

       twitter.com/bourbonhoteis

       youtube.com/bourbonhoteis




