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Acomodações em São José dos Campos – Parceria com Maruá 
Hotel 

A SAE BRASIL e o Maruá Hotel de São José dos Campos firmaram parceria com vistas à 

realização da 24ª. Competição SAE BRASIL AeroDesign, de 3 a 6  de novembro  de 

2022.  

O Maruá Hotel é um hotel novo em São José dos Campos, inaugurado em 2016, 

localizado à Rua Holanda no. 120, Jardim Oswaldo Cruz, a cerca de 500 metros do 

DCTA - Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e de fácil acesso à Via 

Dutra, sentido Rio – São Paulo,  

O Maruá Hotel preparou uma promoção especial para hospedagem de equipes 

concorrentes à Competição AeroDesign e cujos detalhes estão explicitados em página 

a seguir. 

Reservas poderão ser feitas por meio de contato com uma das pessoas listadas abaixo. 

Arnaldo 

Reservas 

12) 3941-1010 / 99659-0910 

reservas@hotelmarua.com.br 

 

Sthefanie 

Eventos e Reservas 

(12) 3941-1010 

reservas@hotelmarua.com.br 

   

Ana Falcão  

Gerente Comercial 

(12) 3913-4239 / 99663-0910 

comercial@hotelmarua.com.br 

 

Andréia Ribeiro 

Gerente Geral 

(12) 3941-1010 

adm@hotelmarua.com.br 

 
 

 
Comissão Organizadora 
24ª. Competição SAE BRASIL AeroDesign 
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As seguintes diárias são aplicáveis para apartamentos tipo Superior, com 16 m²  

 

Tarifa Balcão 
(R$) 

Tarifa SAE BRASIL 
(R$) 

Sinlge Double Triple Sinlge Double Triple 

Tarifa 
R$ 

180,00 
R$  

220,00 
R$ 

290,00 
R$ 

159,00 
R$  

179,00 
R$ 

199,00 

ISS 5% Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso 

Total 
R$ 

180,00 
R$ 

220,00 
R$ 

290,00 
R$ 

159,00 
R$  

179,00 
R$ 

199,00 

 
Condições Gerais:  
 

 Esta é apenas uma proposta de hospedagem, o bloqueio de apartamentos (reservas) não é efetuado 
neste momento. Aguardamos a solicitação formal da reserva e confirmação do bloqueio que estará 
sujeito a disponibilidade do hotel no período;  

 Trata-se de um dos hotéis mais próximos dos locais de prova, dotado de completa estrutura para 
receber as equipes:  

 O hotel dispõe de 70 apartamentos Double com possibilidade de montagem de triplos com camas 
de solteiros  

 O Maruá oferece local para montagem dos aeromodelos, conforme disponibilidade.  
 Internet wi – fi cortesia;  
 Tarifa inclui café da manhã;  
 Refeições como almoço e jantar não estão inclusos (preço buffet R$ 39,00 por pessoa inclui salada, 

prato principal e sobremesa. Requer confirmação com antecedência);  
 Estacionamento do hotel cortesia para veículos de passeio, para ônibus temos 4 vagas com reservas 

antecipadas e sujeito a disponibilidade.  
 Tarifa NET, não comissionada;  
 Forma de pagamento: 50% feito antecipadamente e 50% restantes + extras, pagos no checkout;  
 Todas as reservas devem ser garantidas através de cartão de crédito;  
 Não cobramos de crianças até 7 anos acompanhado dos pais;  
 O Hotel não possui serviço de transfer.  
 Fitness Center e sauna são cortesias;  
 Não aceitamos cheques como forma de pagamento;  
 Late check out: mediante disponibilidade e consulta prévia até ás 18h será cobrada meia diária, após 

este horário, será cobrada diária inteira;  
 EarlyCheck in: mediante disponibilidade, será cobrado meia diária a partir das 6h; antes deste horário 

será cobrado uma diária inteira;  
 Nossas diárias iniciam às 14h00 e terminam às 12h;  
 Lavanderia e minibar são serviços terceirizados, por esse motivo, não há como conceder cortesias;  
 Forma de pagamento: aceitamos cartão de débitos ou crédito, dinheiro e depósito bancário que só será 

vinculado a reserva com comprovação antecipada. 
 Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 82), é proibida a hospedagem em 

hotel, de criança ou adolescente, salvo se acompanhado pelos pais ou responsável com autorização por 
escrito dos pais. Necessário apresentar documento original de identificação. 

 

 

 

 


