
A academia
Se os treinos aeróbicos, cardio, ou ambos fazem parte 
da sua rotina de exercícios, nossa academia fica à sua 
disposição 24 horas por dia, para que assim você possa 
ficar em forma durante a sua estadia no Sonesta.  

O mercado
Faça uma visita quando estiver querendo fazer um 
lanche. O mercado fica aberto 24 horas por dia  
para você.

Cozinha simples na suíte
Você não precisa mais gastar uma fortuna em suas 
refeições. Em vez disso, compre os itens desejados em 
um mercado próximo e prepare suas refeições do jeito 
que quiser na sua própria cozinha, que conta com uma 
geladeira de tamanho padrão, fogão, micro-ondas,  
lava-louças, panelas, frigideiras e outros utensílios. 

Cozinha sob demanda
Nós disponibilizamos uma cozinha totalmente 
equipada em cada suíte. Além disso, você também 
pode solicitar alguns itens na Recepção, incluindo 
liquidificador, torradeira, entre outros.

Padrões definidores da marca
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A lavanderia
Quer você seja do tipo que gosta de estar 
preparado para tudo com a sua bagagem, ou 
prefira levar pouca coisa, nossas lavanderias 
estão à sua disposição gratuitamente, 
fornecendo o máximo de comodidade.

O pátio
Pegue um pouco de ar fresco e aproveite 
os cheiros que só um bom churrasco pode 
proporcionar no nosso próprio gazebo ou pátio. 
Essa é uma ótima forma de terminar o dia e de 
desfrutar suas refeições de maneira deliciosa. 

Os pets são bem-vindos 
Disponibilizamos acomodações, serviços  
e comodidades pet-friendly no programa  
Sonesta PAWS.

Os Padrões Definidores da Marca são as experiências memoráveis que dão vida à marca Sonesta Simply 
Suites. Por meio do contato com nossos hóspedes, criamos Padrões Definidores que são fornecidos de 
maneira consistente em todos os Sonesta Simply Suites.



SUÍTES DOS HÓSPEDES
Tipos de quarto
Uma mistura de estúdios e quartos com suíte,  
dependendo da localização.

Cozinha na Suíte
• Geladeira de tamanho padrão com freezer
• Cooktop 2 bocas, lava-louças, pia e micro-ondas
• Pratos, copos e talheres
• Torradeira, panelas e frigideiras básicas, além de  

equipamento básico de cozinha, incluindo facas,  
tábua de corte e abridor de latas

• Cafeteira, café e porta sachê para açúcar
• Lixeiras para reciclagem na suíte

Programação de TV
• Smart TV de alta definição com 55 polegadas e várias 

opções de canais nas salas de estar e estúdios
• Smart TV de alta definição com 49 polegadas e opções 

básicas de canais nos quartos privativos
• Aplicativo e transmissão para TV (em breve)

Armário
• Cofre eletrônico na suíte (opcional caso haja cofres 

disponíveis na recepção)
• Ferro/tábua de passar/suporte
• Cestos de roupa para os hóspedes transportarem suas 

roupas até a lavanderia

Cama
• Roupa de cama tripla com lençol de cima decorativo na 

cor branca
• Saia para a base da cama devidamente ajustada
• Quatro travesseiros por cama
• Mesa de cabeceira com suporte de carregamento (USB 

e tomadas padrão)

Banheiro
• Dispensers
• Chuveiro curvo e cortina de banheiro dupla na cor branca
• Secador de cabelo portátil

Controle de temperatura
• Termostato digital de parede

Wi-Fi
• Wi-Fi básico grátis 

 
 
 

LOBBY E ESPAÇO PÚBLICO
• Recepção 24 horas (estilo balcão 

modular para reformas)
• Estação de água filtrada
• Mercado
• Academia
• Lavanderia (lavanderia grátis  

para hóspedes)
• Recursos para impressão sem fio

ESPAÇO PÚBLICO AO AR LIVRE
• Pátio
• Área de descanso para pets

OUTROS PADRÕES 
FUNDAMENTAIS

• Sonesta Travel Pass
• Diretrizes de Design de Marca
• Design de Arquitetura e Padrões  

de Construção
• Sinalização Externa
• Sinalização Interna
• Hotel para não fumantes
• Fechaduras eletrônicas RFID
• Opera PMS

Padrões fundamentais da marca
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