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O Hotel Recanto São Cristóvão possui o que há de melhor no 
quesito hospedagem, destacando o conforto de seus 50 
apartamentos, lazer, aconchego e tranquilidade. Em uma área 
de 250.000m² de exuberante natureza da Serra da Mantiqueira, 
o Hotel é cercado por um lindo cenário de montanhas, lagos, 
jardins, trilhas e centenas de espécies de pássaros.

HOTEL RECANTO SÃO CRISTÓVÃO

Para o conforto dos hóspedes,  o Hotel  conta com 
estacionamento privativo, recepção 24h, mini cozinha nos 
andares, além da Casa da Fazenda, acomodação especial para 
quem deseja levar seu pet de estimação, com seis suítes, tvs de 
led, frigobar, micro-ondas, aquecedores e sala de estar.

O Hotel oferece desconto de 20% aos beneficiários do Plano de 
Saúde São Cristóvão.

Lazer:

Piscinas climatizadas adulto e infantil; 
Sauna seca;
Passeio a cavalo;
Trilhas de bike;
Cancha de bocha; 
Quadra de tênis; 
Playground;
Brinquedoteca; 
Casa na árvore; 
Salão de jogos; 

Hotel Recanto São Cristóvão:

                     (12) 99246-8736 (WhatsApp)
                     (12) 3662-2888/ 2889

Telefones: (11) 2029.7615/ 7215
                     (11) 98934-1316 (WhatsApp)

Campos do Jordão- SP
Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, km 45 

Sala de carteado;
Sala de estar com lareira; 
Sala de TV; 
Sala de massagem; 
Sala de convenções para até 100 pessoas;
Salão de festas;
Capela;
Gruta com santuário;
E muito mais. 
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