




Em uma área de 600 mil m2, a

proposta do Hotel e Golfe Clube

dos 500 é de que os hóspedes

desfrutem da infraestrutura de

um hotel grande e a exclusividade

e a personalidade de um hotel

pequeno, com o charme e o clima

acolhedor do interior paulista.

Localizado no Vale do Paraíba,

em Guaratinguetá, no interior de

São Paulo, o hotel é tombado pelo

Patrimônio Histórico e marcado

pela arte, bom gosto e força de

sua história ligada a grandes

nomes da nossa cultura, como

a arquitetura de Oscar Niemeyer,

paisagismo de Burle Marx, layout

do arruamento do urbanista

Prestes Maia, o afresco de

Di Cavalcanti e a capela com

afresco de Ricardo Menescal.

O hotel conta com uma estrutura

de lazer completa para todos os

gostos e idades:

• Campo de golfe (9 buracos)

• Piscina adulto e infantil

• Piscina coberta

• Campo de futebol

• Horta

• Fitness Center

• Espaço Zen

• Brinquedoteca, Espaço Kids

e Playground

• Boate

• Salão de jogos

• Cinema

• Saunas seca e a vapor

• Área verde para cooper

e caminhada



Um verdadeiro oásis entre
São Paulo e Rio de Janeiro.









Os restaurantes do Hotel e Golfe

Clube dos 500 foram pensados

para brindar cada momento,

mantendo a personalidade

dos ambientes e com serviço

genuinamente delicado.

Recebemos não-hospedes e

reservas para grupos. Deixe-nos

estimular os cinco sentidos ao som

de excelente música, muita beleza,

sabores e aromas surpreendentes.

Onde alimentamos o corpo e

enobrecemos os olhos. Diante

da obra do artista, nosso cardápio

é apresentado com ingredientes

frescos, orgânicos, baseado

na culinária internacional e

mediterrânea. A releitura dos

pratos traz os ingredientes

regionais aliados ao requinte

do nosso Grand Chef.

Ambiente descontraído, luz

de velas, música ao vivo, pratos

diferenciados e aperitivos

inusitados foram criteriosamente

pensados para se passar

ótimos momentos.

 

Com vista para o bosque e lago,

o restaurante proporciona um

ambiente sofisticado aliado

à culinária contemporânea e

com uma grande variedade de

hortaliças da nossa horta. Com

a combinação de ingredientes

supremos, sobremesas que incluem

os sabores inesquecíveis da casa

da Vó, completam a experiência.

O antigo casarão delicadamente

decorado e com vista para a

piscina, é um delicioso refúgio

para o café da manhã. Nele,

além de todo o frescor das frutas,

variedades de sucos e pães

fumegantes, o espaço conta com

uma “cozinha show” para completar

as delicias de um café em meio à

história. Para o frio, lareira - para o

calor, a bela varanda.

Intimista e muito charmoso, oferece

o melhor da combinação de vinhos,

fondues, queijos e massas. Para

momentos especiais, românticos e

ideal para jantares inesquecíveis.



Os pratos, preparados com toda
atenção e requinte, inspirados

no que há de melhor na culinária
internacional, são uma celebração

para o seu paladar.





Cada ala tem sua personalidade

marcante, provinda de muito

valor histórico, amplas e ricas

em detalhes. Os apartamentos

possuem internet Wi-Fi, TV a cabo,

ar condicionado, cofre privativo,

cama nos tamanhos King Size

e Queen Size (dependendo da

opção de acomodação), secador

de cabelos, espelho de corpo

inteiro, amenities, telefone, mesa

de trabalho e frigobar.

Suítes amplas e confortáveis,

com ótima relação custo-benefício

e garagem privativa.

Apartamentos projetadas por

Oscar Niemeyer – tombados pelo

Patrimônio Histórico Nacional.

 
Suítes amplas e com linguagem
“Rustic Chic”.

Com ampla sala e quarto, estas
suítes oferecem todo o aconchego
e espaço.

Diante do lago, a bela vista
associada à sutileza do ambiente,
decoração clara e delicada.

Casa em frente ao lago com
2 suítes, uma ampla sala e
varanda. Muito espaço e conforto.



Todas as suítes foram planejadas
para proporcionar conforto, prezando

pela modernidade e sofisticação.







Os bucólicos jardins, com

suntuosas árvores e lagos,

oferecem o ambiente perfeito

para um casamento no campo.

Aqui se concentra tudo o que é

necessário para tornar esse dia

inesquecível:

• Capela com 142m2

e capacidade para

até 220 convidados.

• Amplos salões para festas

• Serviço de banquetes

• Atendimento impecável

• Hospedagem

• Salão de beleza

• Fornecimento de serviço em

parceria com grandes nomes

para cerimonial, floricultura

e decoração, bandas e DJs,

doces e bolos.

As opções de cardápio tornam

a gastronomia um diferencial do

Hotel e Golfe Clube dos 500.

Oferecemos desde coquetel até

jantar completo com produtos de

alta qualidade.

Os noivos contam ainda com uma

suíte especial para arrumação

da noiva e para a tão sonhada

noite de núpcias. A suíte possui

decoração especial, cama

king size, banheira e amenities

diferenciados. Tudo para um dia

inesquecível.



Um ambiente perfeito para
um casamento no campo.





oferece toda a infraestrutura

necessária para realização

de eventos. Atende desde

convenções até palestras,

treinamentos e meetings

empresariais.

Todas as salas são equipadas com

ar-condicionado e wi-fi. O hotel

também dispõe de modernos

equipamentos áudios-visuais para

que os eventos sejam completos e

perfeitos.

Os espaços são customizados de

acordo com o perfil do evento:

• Auditório Bouganville

(128 m2, capacidade

para 60 pessoas).

• Sala Seringueira

(254 m2, capacidade

para 150 pessoas).

*Capacidade das salas referente

ao formato Auditório.

Confira também opções de

eventos no Cinema, Boate, La

Cave, Restaurante Di Cavalcanti,

Restaurante Flamboyant,

Gastrobar e Campo de Golfe.



Infraestrutura completa para
eventos corporativos e nos mais

variados portes.



O Club House é utilizado tanto

por jogadores profissionais

quanto por amadores, já que o

hotel oferece monitores que dão

instruções para quem pretende

iniciar na prática desse esporte.

O belíssimo campo do Hotel

e Golfe Clube dos 500,

de 9 buracos, foi desenhado

por Armando Rossi e José Maria

Gonzalez e inaugurado em 1964.

Recentemente, teve seus greens

completamente reformados.

Estamos esperando pelas suas

tacadas!

1º O Campo

Situado entre o 1 e o 9, a sede do

campo é uma agradável construção

em estilo interiorano. A varanda

tem vista para o Putting Green.

Local ideal para drinks e momentos

de descontração. A sede possui um

bar, ambiente com TV e vestiários

masculinos e femininos.

Buraco 2/11 • PAR 4

O drive não pode ser pesado ou

com hook curto, pois uma parte

do vôo é sobre o lago. Para os

batedores, a tacada ideal é um

draw, uma vez que o Green está

situado à esquerda.

Buraco 3/12 • PAR 3

O jogador avista o Green lá no

alto e precisa bater uma tacada

sólida para vencer a subida.

O lado direito do Green é

protegido por uma banca, da qual

não é muito fácil a recuperação.

Buraco 4/13 • PAR 4

Buraco generoso, pois, além de

o jogador dar o drive do alto, a

área de pouso é bem ampla. No

entanto, slices acentuados são

castigados, pois do lado direito

há um lago.

Buraco 5/14 • PAR 3

Embora jogados do mesmo tee,

os buracos 5 e 14 possuem greens

diferentes. Mas a exigência é a

mesma: uma tacada eficiente por

cima de um imenso e belo lago.

Buraco 6/15 • PAR 4

É o mais desafiador do campo

do 500. A batida é um aclive,

com dogleg à esquerda. Para ser

possível o par, a batida tem de

ser firme, e a bola deve voar pelo

menos 250yd.

Buraco 7/16 • PAR 4

Drive em aclive para um Fairway



estreito, o que exige precisão.

A segunda tacada pede um vôo

curvo, visando uma queda a mais

vertical possível no Green, pois ele

se situa num declive.

Buraco 8/17 • PAR 5

Após um drive em Fairway

inicialmente estreito, a raia se

abre para uma segunda tacada

mais tranquila, embora o pouso

seja delicado, pois o fairway é

inclinado para a esquerda.

Buraco 9/18 • PAR 4

Chance de um glorioso birdie.

O Fairway é plano e sem dogleg,

com visibilidade total em todas

as tacadas. Também há amplidão

suficiente para suportar drives

com slices ou hooks.

EVENTOS DE GOLFE

Filiado à Federação Paulista de

Golfe, o Hotel & Golfe Clube dos

500 conta com uma estrutura

completa para sediar campeonatos,

clínicas de golfe, torneios

interclubes e eventos corporativos.

Conheça nossas instalações e

personalize seu evento.

O belíssimo campo do Hotel e Golfe
Clube dos 500 é um capítulo à parte.





Hotel & Golfe Clube dos 5OO

Rod. Presidente Dutra, km 60.760

Guaratinguetá | São Paulo | Brasil

T 55 (12) 3128 3555

reservas@h500.com.br

www.hotelclubedos500.com.br


