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A Localização Na Rua Madre Verônica É O Fator Decisivo Para Os Hóspedes, Gramado É Uma Cidade Que Tem Seus Maiores
Atrativos Compactados No Centro, Portanto, Quem Fica Neste Hotel Está A Poucos Passos De Praticamente Todos Os Maiores
Pontos Turísticos.

 
A garagem coberta oferecida aos hóspedes, com manobrista e segurança permanente, é uma grande facilidade já que em
Gramado existe a zona azul com paquímetro que gera multas aos carros estacionados por mais de 3 horas na mesma vaga. 
 
O serviço do hotel é pago à parte, em nossa estadia custava R$ 25,00 a diária (01/2018). Julgamos um bom preço visto que teve
dias que o carro nem saiu do estacionamento. 
 
Fica muito difícil não se impressionar com as instalações amplas e confortáveis, ainda mais nas épocas festivas quando o Hotel
Cercano adapta toda a decoração. – Nossa hospedagem foi durante o Natal Luz – 
 
O atendimento foi de excelência durante toda a estadia, pudemos compartilhar histórias e dicas com pessoas cordiais, felizes
e orgulhosas de fazer parte da equipe do Hotel Cercano. Todos esforçam-se ao máximo para mimar os hóspedes sem invadir
a privacidade dos mesmos. 
 
Ficamos na Suíte Premium, um apartamento incrível, perfeito para casais. A decoração com temática Nova York nos levou a
uma “viagem dentro da viagem”. Saíamos para a rua e nos ambientávamos com a Serra Gaúcha, entrávamos no quarto e
estávamos em uma metrópole cosmopolita de 25 m², cheia de conforto e so�sticação. 
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O enxoval fornecido é da mais alta qualidade, uma cama que abraça e um edredom que acaricia. Nosso único dilema foi: Sair e
aproveitar a cidade ou fazer de conta que o mundo parou e só �carmos curtindo a suíte à dois. 
 
O ambiente funcional tem cofre digital de fácil utilização com espaço para notebook de 15?, frigobar completo, TV por
assinatura com muitos canais liberados, espelhos de corpo inteiro, maleiro e roupeiro com cabides. 
 
O café da manhã é servido em um amplo restaurante no primeiro andar. O estilo é de café colonial, com refeições
especialmente pensadas para todos os tipos de hóspedes. 
 
A produção é feita pela cozinha local, sempre dando prioridade aos ingredientes regionais e produtos sazonais. Os pratos
incluem queijos e salames diversos, quiches, tortas, doces, croissants, apfelstrudel, sucos naturais, suco verde, cereais, frutas… 
 
Tapiocas, crepes e omeletes são preparadas na hora de acordo com os gostos dos hóspedes e tudo é servido com boa
apresentação e muitas cores, exatamente como propõe a personalidade do Cercano. 
 
A lobby é encantador, moderno e aconchegante. Passar um tempo junto à lareira lendo um livro da biblioteca é uma ótima
pedida enquanto espera o transfer ou então para os dias chuvosos. 
 
O 5º andar do prédio é dedicado à recreação e uso comum. O espaço kids é cheio de brinquedos e brincadeiras lúdicas como
fantasias, piscina de bolinha, livrinhos de histórias e vários outros assessórios que garantem a diversão da criançada e a
interação com os pais. 
 
A academia é bem equipada, com estrutura perfeita para um treino básico. O hotel dispõe de serviço de personal trainer
mediante a pagamento extra, assim como terapeutas e massagistas. 
 
Nossa experiência no Hotel Cercano em Gramado foi primorosa. Encontramos aqui tudo o que se espera para uma ótima
estadia na cidade: Localização fantástica que poupa tempo de deslocamento, o atendimento incrível cheio de comodidades e
mordomias e uma suíte linda que deixou saudades.     
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