
Hampton by Hilton
Guarulhos Airport, São Paulo



Preço surpreendente.
Diferencial renovador.



Hampton by Hilton Guarulhos Airport, Brasil

Com localização próxima do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, o hotel oferece 
serviço de transporte gratuito para o Terminal 2  
(Asa D, piso de desembarque).

LOCALIZAÇÃO

Rua Pedro de Toledo, 1000 - Jardim Santa Lidia,  
Guarulhos - SP, Guarulhos, São Paulo,  
07140-000, Brasil 
Telefone: +55-11-34117000
hampton.com/pt



Como chegar ao nosso hotel

Localizado ao lado do Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, o hotel oferece fácil acesso à Rodovia 
Presidente Dutra e à cidade de São Paulo.  

Além disso, estamos perto de opções de 
entretenimento na região, como o Internacional 
Shopping Guarulhos e o Parque Shopping Maia.



Restaurantes da área

Com capacidade para 130 pessoas, nosso 
restaurante oferece um delicioso café da manhã, 
buffet temático de segunda a sexta-feira no 
almoço e serviço à la carte ou buffet variado  
no jantar todos os fins de semana.

Programa de fidelidade para nossos clientes,  
com desconto no buffet e uma cortesia a cada  
12 refeições.



O hotel

CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO WI-FI GRÁTIS

Comece o dia com um café da manhã, 
que inclui itens tradicionais de café 
da manhã e opções saudáveis, como 
cereais, iogurtes e frutas.

Mantenha-se conectado com o 
escritório, troque e-mails com amigos e 
a família, com conexão no seu quarto e 
rede sem fio gratuita nas áreas comuns.



O apartamento

Você vai descansar em nosso colchão pillow-top premium 
com  edredom branco e confortáveis travesseiros à sua escolha.



Facilities

Transporte grátis 24 horas 
para o Aeroporto Internacional 
de Guarulhos.

TRANSPORTE GRÁTIS PET FRIENDLY LAVANDERIA

Aceitamos animais de estimação  
de até 10 kg, com taxa de R$ 100,00 
por dia + ISS de 4%.

Informe-se na recepção sobre serviço  
de lavanderia, disponível das 7h00  
às 22h00.



Estacione & Voe

Deixe o seu carro no estacionamento e voe  
tranquilo. Confira nossas ofertas especiais  
no balcão de recepção ou no nosso site.

OFERTAS ESPECIAIS



Hampton Honors®

Ganhe pontos Hilton Honors ao se hospedar  
em hotéis e resorts do portfólio Hilton.

A nossa felicidade está em fazer o hóspede feliz. 
Assim, se pudermos aprimorar a sua estada, 
fale com qualquer membro da nossa equipe, 
e faremos tudo o que for preciso para deixá-lo 
100% feliz. GARANTIDO™.



Obrigado!


