


um lugar repleto
de belezas naturais
Localizado no Condomínio Costabella, em Angra dos Reis, um dos destinos mais requisitados e desejados do Rio de Janeiro, o Promenade 
Angra é perfeito para quem quer aproveitar melhor a região. Com mais de 100 mil m² de área, parte dela preservada para preservação 
da Mata Atlântica, o hotel oferece uma ampla infraestrutura para garantir a melhor experiência na sua hospedagem. 

Wi-fi gratuito em todo complexo Restaurante Café da manhã e Pensão completa Kids club

Recepção 24h Estacionamento gratuito Quadras

Lavanderia Bares Marina integrada

Centro de Convenções Academia Piscinas e Saunas



Kids club

Apartamento Superior
Vista jardim
Metragem: 38 m²
Cama de casal Queen ou twin + sofá cama 
(comporta CHD até 12 anos)

O Promenade Angra tem a acomodação perfeita para cada hóspede. Quatro categorias diferentes, tudo pensado 

para o bem-estar, comodidade e descanso.

Apartamento Luxo
Vista piscina
Metragem: 38 m²
Cama de casal Queen ou twin + sofá cama 
(comporta CHD até 12 anos)

Suíte duplex vista jardim
Metragem: 55 m²
Cama de casal Queen + 02 camas solteiro
(Acomoda até 04 pessoas)

Suíte duplex vista piscina
Metragem: 55 m²
Cama de casal Queen + 02 camas solteiro
(Acomoda até 04 pessoas)

O DESCANSO QUE OS HOSPEDES MERECEM.
/

Cofre eletrônico
Secador de cabelo
Tv à cabo
Piso frio
Berço (sujeito à disponibilidade)
Banheira

Varanda
Ar condicionado central
Frigobar
Mesa de trabalho
Internet wireless

todos os apartamentos equipados com:



AREA DE LAZER
/

marina integrada

Aqui os hóspedes aproveitarão cada 

instante da viagem. O Promenade 

Angra oferece tudo para garantir 

muita diversão e momentos de 

tranquilidade para relaxar e desfrutar 

de todas as belezas da região.

Completamente integrada ao hotel, a marina é o ponto de partida 

para diversos passeios para conhecer as ilhas de toda a região. Além 

disso, é ideal para quem tem barco ou pretende alugar, já que conta 

com mais de 300 vagas*. A Marina Costabella é uma das únicas no 

Brasil que fazem parte do Programa Bandeira Azul, uma certificação 

internacional que reconhece a necessidade de proteção do ambiente 

marinho e costeiro. 

*valores não inclusos
Piscina infantil
Piscina para adultos
Bar molhado na piscina
02 quadras de tênis
Quadra poliesportiva
Marina integrada
Esportes aquáticos
Academia
Sauna seca e a vapor
Kids club 
Parquinho infantil
Salão de jogos

Recreação infantil
Nos finais de semana e em datas especiais.



marina integrada atividades e muita aventura para todas as idades

No Promenade Angra os hóspedes poderão contratar diversas 

atividades para incrementar ainda mais a experiência da hospedagem. 

Em parceria com o Angra Way o hotel oferece aluguel de  Quadriciclos, 

Stand up Paddle e Caiaque. Além de passeios de barco e mergulho pela 

região. E o melhor, os hóspedes não precisam nem sair do hotel para 

reservar essas atividades, perto da recepção encontrarão um stand do 

Angra Way com todas as informações e condições.

*As atividades citadas não estão inclusas na reserva.



marina integrada

Completamente integrada ao hotel, a marina é o ponto de partida para 
diversos passeios para conhecer as ilhas de toda a região. Além disso, é 
ideal para quem tem barco ou pretende alugar, já que conta com mais 
de 300 vagas*

*valores não inclusos

os melhores sabores de angra dos reis

Todos os dias os hóspedes podem se deliciar com os pratos 

contemporâneos do Zum Café. Com café da manhã, almoço e jantar, 

sempre tem um opção irresistível para todos os gostos. Ao longo do 

dia, os hóspedes também podem aproveitar o Pool Bar, com bebidas 

e petiscos, e o Beer Lounge, um espaço dedicado aos melhores rótulos 

de cervejas artesanais.

Restaurante Zum Café - Comida contemporânea e buffet
Pool Bar - Bebidas e Petiscos
Beer Lounge - Cervejas artesanais



perfeito para receber eventos

O Promenade Angra está de portas abertas para sediar o seu evento, 

seja casamento, aniversário, convenções, festas de empresas ou 

reuniões. Com um Centro de Convenções equipado para até 300 

pessoas e que pode ser dividido em 3 salas, os hóspedes encontrarão 

uma ótima estrutura para celebrar com muito sucesso.

Planta baixa e capacidade



Rua Angra Azul, s/nº

Condomínio Costabella Pontal

Angra dos Reis / RJ

(24) 3431 - 1100

23º 13,167 ‘ S   |  044º  20,650 ’ W

Acesse nosso site ou ligue para a central e faça a sua reserva.

(21) 2106 - 2323  |  promenade.com.br  |  reservas@promenade.com.br  |  

RIO DE JANEIRO | ANGRA DOS REIS | ITAGUAÍ | ITABORAÍ | QUEIMADOS | BELO HORIZONTE


