
 

 Hotel Go Inn Manaus 
Endereço: Rua Monsenhor Coutinho, 560 | Manaus – AM - CEP: 69010-110 
Contato: (92) 3306-2600 

 
 

À: CONFERENCIA DA FAMILIA FRANCISCANA, 

 
Seja Bem Vindo a um novo conceito da Atlantica Hotels! O Go Inn traz uma forma inovadora e 

inteligente de Hospedagem, unindo praticidade e economia! 

 

Localizado no Centro, a apenas uma quadra do Teatro Amazonas e 1,5 km do Mercado 

Municipal, o Go Inn Manaus oferece 215 apartamentos funcionais e pensados na melhor 

utilização do espaço e do seu tempo conosco! Todos os Apartamentos são em piso frio e você 

encontra: SMARTV LED 32’ com canais a cabo, ar condicionado split com controle remoto, 

camas box spring, cofre eletrônico, frigobar, mesa de trabalho, internet wi-fi cortesia e secador 

de cabelos. 

 

Você ainda pode contar com estações de trabalho (business center), academia, brinquedoteca 

e área de conveniência integrada ao lobby, com opções variadas de comidas e bebidas em 

sistema de autoatendimento, funcionando 24 horas por dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validade: 01/01/2019 a 31/12/2019 

 

 

 

 

 

Tipo de 
Apartamento 

Tarifa Balcão  

Individual Duplo 

Standard  R$189,00 R$202,00 

Tipo de 
Apartamento 

Tarifa Acordo 

Individual Duplo Triplo 

Standard  R$130,00 R$150,00 R$ 175,00 
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Condições tarifárias: 
• Café da manhã cortesia, servido no Coffee Shop; 

• Tarifas NET, a este valor, acrescem 2% ISS 

• Tarifas válidas para o ano todo; 

• Internet wi-fi cortesia nos apartamentos e áreas sociais; 

• Estacionamento cobrado a parte no valor de R$ 10,00 por carro/dia;  

• Check-in às 14h00 / Check-out às 12h00; 

• Política de hospedagem de menores, permitido gratuitamente uma criança de até 7 

anos dormindo com os pais; 

• Valores para alimentação: Almoço - R$ 30,00 // Jantar – R$ 45,00 (Servidos em modo 

buffet)  

• Nossa política para cancelamento para grupos/ eventos é de 30 dias de antecedência 

sem ônus; 

• Não há blackouts confirmados no momento; 

• Prazo de faturamento de até 15 dias após a saída, pagamentos por depósito e direto 

no balcão também são aceitos; 

• Contato do Departamento de Reservas: reservas.gmao@atlanticahotels.com.br. 

Agente de Reservas: Anderson Saavedra. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
Filipe Barrozo 

Executivo de contas 
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