CADERNO PAULISTA

Um bo rn pruyrama
Cr:S 7.00 por anode idade).
Chalb Planalto ~ Nao aceita
cart6es de crl!:dito. Reserves
em· S~o Paulo pela Sosete.
Av. SAo Luis. 192, tel.
257-1 l 18 : ou pela ltatiaia.
rua 7 de Abril, 264L sala
602, tel. 32- 362 5 ) - t uma
antiga fazenda. cuja sede 6
agora 0 nucleo do hotel,
onde estAo o t estaurante. o
bar e o salllo de estar com
1V. Os apanamentos sao
em pequenos chales espa
lhados entre as 61'Vores que
rodeiam a casa da fazenda.
H6 tambem uma suite (CrS
300.00 de di6ria). Nos apar
tamentos a di.1ria de CrS
200.00 (casal) e de Cr$.
180,00 nos conjugados. Ha
tambem 10 quartos simples
a CrS 160 ,00 {casal) e (Cr$
90.00 ~$01 tei ro) . Crianc;:as
pagam CrS 7,00 por ano de
idade. 0 hotel serve refei 
c;:lles avulsas (Cr$ 25,00).
'Fazenda Bul!l•r (Aceita Credi
card. Reservas tamMm pela
Sosete e a ltatiaial - Outra
fazenda transformada em
hotel. Tern restaurante. ser
vic;:o de bar, sauna, massa
gista (inclusive para quem
nlio 6 hospede, a Cr$
30,00), limpeza de pele ICrS
30.00). manicure e pedicure
(Cr$ 1 5,00). € m seu ter•
reno. o rio forma duas pisci
nas naturais e h~ ainda um
lago e uma grande 6rea de
camping, filia<la a ABC, cu
jos s6cios pagam Cr$ 8 ,00
pelo pemoite. Nos aparta
mentos. a dialria de casal ~
Cr$ 200.00: nos conjuga
dos, CrS 180,00. Uma
catna avulsa custa mais CrS
11 0,00 (que ~ tamb~m o
preco de diAria de solteirol .
Repou~
da Gltvea (Niio
aceita cartoes de cuklito.
Reservas pelo ·telelone PS
1, em Meu6) - Em seu ter
n~no o rio form a uma pis
cina, uma praia e uma d u
cha
natur·ais.
Tern
n~steurame (s6 para hospe
desl. servic;:o completo de
bar. sauna e urn belo par
que. 016rias: para casal. de
pendendo do tamanho dos
.apanament os, CrS 220,00,
Cr$ 2 00,00 e CrS 180.00.
Na (mica suite, CrS 300,00.
Nos quartos si mples, Cr$
140.00 e CrS 70.00 (sol
teiro). Criancas de ate 11
anos pagam Cr$ 5.00 por
ano de idade.
Silo ;FraBcisco IN<'Io aceita car
toes de cr~dito ; reservas
pelo telefone 236-4626,
Rio! - ~ o antigo hotel e
rutaurante
Bela. Vist a,
agora com novas donos.
Tern restaurante que serve
refeil;;oes avulsas a CrS
25.00. bar, 1V, calefac.i lo e
estacionamento, 8 quartos
e 5 banheiros coletivos. A
di~ria para solteiro ~ de CrS

e

OUATRO RODAS

e

a sauna.

90.00 e para casal. Cr).
160,00: ca ma avulsa. CrS
80.00 (criancas pagam CrS
6 .00 por ano de idadel.
Cant inho de Fltrias INAo
aceita cartoes de credito:
reserves
pelo
telefone
54-0444, DOD 0223. em
Reseode. com o sr. Juvenal)
- Ambienta mais :simples
com garagem, estaciona
me nto, restaurante. 4 apar
tamentos e 3 quarto:ct. A
diaria para casal nos apana
mentos 6 de CrS 180,00 e
nos quartos, CrS 80,00 por
pessoa.
Ho t•lzlnho T.aquaral (Nao
aceita ca~Oes de cr6dito:
reservas
pelo
telefone
5 4-0444, 000 0223. em
Resende. com sr. Juven;~l)
- Ambient e simples com
restaurante e llrea para es
tacionamento e 4 apana
mentos. A di~ ria para casal
de CrS 180,00 e para sol
teiro. Cr$ 1 00.00; di6ria
sem refei~oes, CrS 35.00
por pessoa : cama extra, Cr$

Leve seu Puma

aoRetio.
Ele tambem ja levou voce aos melhores lugares.
SERVICO A UTORIZADO PUMA.

No Retao Veiculos. Puma. Lafer e importados
tern uma equipe altamente especializada para
fazer revisoes. qualquer servi<;:o em fiber-glass.
funilaria e pintura com estufa.
Retao Vefculos e o melhor Iugar para voce levar
o seu Puma.
RETAO VEfOULOS LTDA.
Rua Terez. i na, 471 - Mooca
Tel. 274-1 525
Silo P&~J io ·

e

80.00.

Retiro Buhler Santos (Nao
aceita canOe~ de crtklito ;
reservas em Visco(ld& de
Mau<l. pelo telefone 2J111 )
- 0 hotel pen·er:~ce a uma
d;,s filh' s dos primeiros co
lones alem.:ies. com 4 apar
tamentos. sauna, rastau
cante. A di~ri a para casal e
de Cr$ 120.00, mas urn a fa
mllia de t rAs pessoas page
s6 CrS 150,00. A refeir;:8o
avulsa (tipo caseira), cust a.
Cr$ 15,00 e o cafe da ma
nh3. CrS 7.00.
Pousada da Vi da IN<'Io acl!ita
canOes de credito) - $1\o
apenas 5 quartos e urn ba
nheiro e restaurante, fun
cionando numa anti9a fa
zenda. A di6ria s6 com o caf(
da manhll para solt eiro ~ de
Cr$ 4 0,00 e para casal. CrS
70.00. As refeic;:Oes custam
Cr$ 20,00 por pessoa.
Anexo M uma <lrea de cam
ping onde a diaria 6 de CtS

Tenha da Bahia
a melhor
recorctacao.
ADQUIRA

discos folcloricos ( LP )

gravados ao vivo no rocal

10,00.
Hotel ca.. Alpininha (Niio
aceita cartoes de credit o:
reservas pelo telefone PS 1,
Mau6) - Embora ainda es
teja em construc;;ao, j6
aeeita h6spedes nas alas
promas com 3 quartos e 2
banheiros. A di6ria para sol
t eiro de Cr$ 80.00 e casal.
CrS 140.00: criancas at!! 8
anos. CrS 70 ,00.
COMPRAS - As compras em
Visconde de Mau6 limi
tam· se a anigos feitos com
pale de colillho que silo en•
contrados no sitio do Coro
nel Dui'Val Meireles: bolsas
de Cr$ 80,00 a CrS 100,00;
gorros de CrS 4 5.00 a Cr$
60.00; chaveiros por Cr$
15,00; coletes de C($
1 50.00 e Cr$ 200,00: al
mofadas a CrS 50.00.
El

e

curso de ca~ira
de Mestre B1mba

sambasderoda
e maculel€l

apenas 30,00 cada
j
FWa peb Reembolso para C Postal 1502
Salvador- BA.
morqueoque
C3poeira ()Macule~ D
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