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Maresias - São Sebastião

www.hotelcantodorio.com.br
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reservas@hotelcantodorio.com.br
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Quem somos?
O Espaço de Eventos Canto do Rio é
um espaço do Hotel Canto do Rio
que fica em frente à praia,
pé na areia,
com uma linda vista
para o Mar de Maresias.

Como se não bastasse a vista para o mar,
o espaço fica aos pés da Serra do Mar,
o que compõe uma linda moldura ao fundo,
deixando a paisagem muito mais charmosa.
Com esta localização privilegiada
o Espaço tem também o diferencial
de estar numa área mais reservada,
mantendo a privacidade que a ocasião pede.
o Espaço conta com área coberta em alvenaria em
estilo rústico que harmoniza perfeitamente com
o ambiente praiano, sem perder o glamour.
.

Saiba mais

Onde estamos?
O Espaço de Eventos Canto do Rio está localizado
na Praia de Maresias, bairro da cidade de São Sebastião,
no Litoral Norte do Estado de São Paulo.
São Sebastião é toda circundada pela maior faixa de
Reserva da Mata Atlântica do litoral norte. Trata-se do
Parque Estadual da Serra do Mar, uma das últimas áreas
verdes totalmente preservada e que ocupa cerca de 70%
da área do município de São Sebastião, abrigando
milhares de espécies biológicas que se espalham ao
longo de rios, florestas e mangues. Esta reserva faz uma
bonita moldura para a praia que se estende em seu
contorno no mar.
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Onde estamos?
O Espaço de Eventos Canto do Rio fica
no canto esquerdo da praia de Maresias, pé na areia.

Com 5 km de areia branca em toda sua extensão,
Maresias é uma das praias mais badaladas de todo o
litoral paulista. Esta fama inicialmente se deu por ser
muito frequentada por surfistas que a procuram por suas
ondas perfeitas: fortes, tubulares e contínuas. Não por
acaso daqui saiu um dos maiores surfistas brasileiros:
Gabriel Medina.
A praia também agrada à várias outras ‘tribos’ e gostos.
Enquanto no centro e lado direito existem bares
badalados e muito frequentados pelos jovens e
adolescentes, no canto oposto já vemos um estilo mais
sossegado. É que no lado esquerdo da praia há a foz do
Rio Maresias e também um paredão de pedras que
funciona como quebra ondas, o que faz com que as
águas do mar neste local sejam mais brandas. Essa
peculiaridade atrai famílias com crianças e também
pessoas que gostem de banhos de mar mais tranquilos.
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Pôr do Sol
Em Maresias
Maresias fica numa espécie de
‘braço’ do continente que
avança para o oceano.

Assim o pôr do Sol se dá no mar,
compondo um lindo cenário
para casamentos realizados aqui
na praia

O que temos a lhe oferecer?
Aqui no Espaço de Eventos Canto do Rio
Atendemos também
o setor casamentos,
com parcerias com decoradores e buffets
que preparam lindos eventos em nossa praia,
com todo o suporte do hotel.

Disponibilizamos
• Espaço coberto para 100 pessoas em frente ao mar
• + área arborizada no quiosque/areia com
espaço para mais 100 pessoas pé na areia
• Vista para o Mar de Maresias
• cozinha para o buffet
• suíte para o Dia da Noiva com
• Espaço da Noiva
• Ambiente para a festa e recepção

Fotos de casamento realizado no
Hotel Canto do Rio
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O Espaço de Eventos

O espaço da Noiva

Veja o
vídeo
CLIQUE

E você ainda tem
a conveniência
do Hotel Canto do Rio
a 20 metros
do Espaço de Eventos

RESERVA DA SERRA
DO MAR

O Hotel Canto do Rio
tem o privilégio
de ter como vizinha
A Mata Atlântica

HOTEL
CANTO DO RIO

Quem somos?
O Hotel Canto do Rio fica
no canto esquerdo da praia de Maresias.
Situada a 20 metros da praia, O Hotel Canto do Rio Maresias tem o compromisso de fazer com que nossos
hóspedes e amigos sintam-se em sua casa de praia!
• Café da Manhã
• Piscina adulto e infantil
• Ar Condicionado
• Serviço de Quarto
• Ducha
• Frigobar
• Serviço de Praia com Guarda Sol e Cadeiras
• Acesso Especial para a praia
• Estacionamento descoberto
• TV
• Vigilância 24 horas
• WI-FI
*serviços inclusos na diária

.
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O que temos a lhe oferecer?
Contamos com uma estrutura para lhe receber com o
conforto que você merece!
Temos o Espaço Samsara
Um SPA diferenciado para lhe atender em vários
tratamentos e cuidados de beleza.

Temos também o Quiosque Canto do Rio,
Uma estrutura na praia que lhe oferece
todo o suporte que você precisa para desfrutar um
tranquilo dia na praia.
A cadeira, o guarda Sol e a mesinha é cortesia para
nossos hóspedes
O Hotel conta com uma Loja de Conveniência
onde você pode encontrar o melhor da moda praia e
vários itens para presentear ou levar de lembrança de
sua estadia aqui em Maresias.
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.

O que nossos hóspedes têm a dizer?
Nosso hotel é muito bem avaliado
nas redes sociais e nos sites especializados
.
Nosso ponto forte é nosso atendimento diferenciado que
tem como objetivo fazer com que nossos hóspedes se
sintam em casa.
TRIPADVISOR
das 109 avaliações registradas no site,
72% avaliam o Hotel
como sendo bom/excelente.
O Hotel Canto do Rio recebeu o
Certificado de Excelência 2016
FACEBOOK
O mesmo acontece com esta rede
social, onde a Fanpage do Hotel, sem
investimentos em promoção da
página, já alcança a marca de 2.650
fãs, com 1 ano de atuação nesta rede
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CLIQUE

CLIQUE

Hotel Canto do Rio Na Mídia
Quer saber mais sobre nosso Hotel?
Clique nas imagens e acesse, reportagens, vídeos e
documentários sobre a gente!

Por que vir para Maresias no Inverno

CLIQUE

CLIQUE

Hermann Reipert

CLIQUE

Passeio de Lancha por Maresias

CLIQUE

Videolog Top Trips

CLIQUE

Entrevista com Eduardo Taveira
Diretor Comercial do Hotel Canto do Rio

Tartarugas sendo soltas por banhistas e
pescadores

Espaço Samsara

