
 

Você conhece o Hotel Recanto São Cristóvão? 

   

Uma área com mais de 11,5 alqueires, com ar puro e muito verde. Situado na Serra da 

Mantiqueira, em Campos do Jordão, o Hotel Recanto São Cristóvão é cercado de 

montanhas, lagos, jardins, trilhas, 

muita natureza e conta com mais de 

50 apartamentos aconchegantes, 

diversas opções de lazer e diversão.  

 

Os apartamentos oferecem 

condições variadas de 

acomodações, com opções de 

hospedagem conjugadas para até sete pessoas, todas com varanda privativa, decoração 

colonial, TV de led, aquecedor, telefone, cama queen size e de solteiro e toalete com 
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aquecimento central. Para o conforto dos hóspedes, o hotel também disponibiliza uma 

mini cozinha nos andares, com micro-ondas e frigobar. Além disso, o Recanto São 

Cristóvão oferece a casa da fazenda para quem deseja levar seu pet de estimação, com 

seis suítes, tvs de led, frigobar, micro-

ondas, aquecedores e sala de estar. 

 

A área de lazer possui opções para 

todas as idades. Sua estrutura 

contempla piscinas climatizadas adulto 

e infantil, sauna seca, passeio a cavalo, 

trilhas de bike com diferentes níveis – 

que vão desde o mais simples até o 

mais radical, quadra de tênis, cancha 

de bocha, playground, brinquedoteca, 

casa na árvore, sala de carteado, salão de jogos (tênis de mesa, sinuca, jogos eletrônicos, 

pebolim), sala de estar com lareira, sala de tv, sala de massagem, sala de convenções 

para até 100 pessoas, amplo salão de festas, e muito mais.  

 

E o que falar da gastronomia? Nosso bar e restaurante servem pratos preparados com 

produtos orgânicos da própria 

horta, além de um delicioso café da 

manhã colonial.  

 

Venha conhecer a estrutura de 

conforto e lazer oferecido pelo 

Hotel, que oferece desconto de 20% 

aos beneficiários São Cristóvão.  

 



O Hotel Recanto São Cristóvão fica a 800 metros do Portal da cidade de Campos do 

Jordão e a 50 metros do Centro de Lazer Tarundu.  

 

As reservas podem ser feitas através do e-mail reservas@recantosaocristovao.com.br, 

de forma on-line através do link https://syr.us/Evl e pelos telefones: 

 

HOTEL RECANTO SÃO CRISTÓVÃO 

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, km 45  

Campos do Jordão – SP 

     Site: recantosaocristovao.com.br 

     Instagram: hotelsaocristovaocampos   

     Facebook: Hotel São Cristóvão - Campos do Jordão 

Campos do Jordão São Paulo 

(12) 3662-2888 (11) 2029-7615 

(12) 3662-2889 (11) 2029-7215 

(12) 99246-8736 (WhatsApp) (11) 98934-1316 (WhatsApp) 
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