,

ATENÇÃO:

Os apartamentos não possuem cozinha, entretanto possuem micro-ondas e frigobar.
Há restaurante no local que serve almoço pelo preço de R$ 35,00 o quilo (incluso 01 suco)
As refeições podem ser pagas via débito em folha de pagamento junto a ECT, débito em conta do Banco
do Brasil, Santander ou boleto.

Os apartamentos não possuem roupas de cama e banho

O "Residencial Mares do Sul", situado no município de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, encontra-se
localizado em ponto estratégico e privilegiado, próximo ao centro da cidade, de frente para o mar e a
uma distância aproximada de dois quilômetros do portal de entrada da "Reserva Ecológica da
Juréia". Sua localização a duas quadras do centro comercial e da rodoviária facilita o acesso a várias
redes de supermercados, farmácias, lanchonetes, sorveterias, padarias, lojas, artesanatos,
restaurantes, pizzarias, choperias, etc.
O Imóvel conta com 19 apartamentos mobiliados com armários, camas, frigobar, micro-ondas,
cobertores, televisão e banheiro individual.
Como chegar:
Os apartamentos estão equipados com:
•
TV a cabo
•
Frigobar
•
Cobertores
•
Micro-ondas
•
01 cama de casal
•
01 cama de solteiro com cama auxiliar
•
Banheiro privativo
•
Sala de TV
•
Estacionamento

Rodovia dos Imigrantes, após o último túnel, entrar à
direita seguindo placas para Praia Grande e Itanhaém.
Esta rodovia já é a Padre Manoel da Nóbrega. As
cidades que seguem são: Praia Grande, Mongaguá,
Itanhaém e Peruíbe.
No km 343, entrar na saída para Peruíbe, contornar à
esquerda por baixo do viaduto, seguir a rotatória em
frente e seguir até o portal da cidade. Siga sempre em
frente até a beira mar. Entrar à direita e seguir até o
número 605.

Localização:
Av. Governador Mario Covas Junior, 605 - Av. Beira Mar
KM. 343- Rodovia Padre Manoel da Nóbrega
Tel.: (13) 3455-8651

Dúvidas e informações:

Quem vai de ônibus:

3641-2723 / 3641-2463
119-4765-5442
Diógenes Felipe
Email:
diogenes@arcospm.org.br

Locais de saída:
Terminal Rodoviário de Osasco
Terminal Jabaquara

As reservas são feitas através
do formulário de inscrição.

Empresa: BREDA Turismo

Incluso: Café da Manhã (Simples) - Horário: Das 08h00 às 10h00.

Almoço: Horário: Das 12h00 às 15h00.

BOA ESTADIA!!!

