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PORTO BAY RIO INTERNACIONAL
Localizado na Avenida Atlântica, em 
frente à praia de Copacabana, encontra-
se próximo às principais atrações turís-
ticas, centros comerciais e espaços de 
lazer. As infra-estruturas do hotel Porto 
Bay Rio Internacional estão preparadas 
para acolher vários tipos de eventos : 
conferências, seminários, reuniões de 
trabalho ou team building. 
Para a vertente social o hotel disponi-
biliza também uma excelente estrutura 
para confraternizações, festas dançantes 
ou casamentos, com uma vista sober-
ba sobre o mar. Três salões moduláveis 
com dimensões entre os 30 m2 e os 85 
m2, com a possibilidade de conversão 
num único salão de 140 m2.

Aeroporto Doméstico  10 km
Aeroporto Internacional  33 km
Copacabana  0 km
Búzios (Porto Bay Búzios)≥180 km

>> equipamento de som 
>> microfones
>> projetores e telas 
>> computadores e notebooks 
>> impressora
>> tradutor/intérprete
>> serviços terceirizados : luz . flores . DJ

facilidades

>> 117 apartamentos e suites
>> 1 restaurante 
>> 2 bares 
>> piscina exterior na cobertura 
>> estacionamento conveniado* 
>> guest relations . concierge 
>> academia

hotel

 99.06 m2 12.7 m 2.45 m 40-60 pax. 80 pax. 36 pax. 50-40 pax. 90 pax.

 44.28 m2 8.2 m 2.45 m 10-20 pax. 45 pax. 16 pax. - 35 pax.

 26.24 m2 8.2 m 2.45 m  mesa única - 8 pessoas  - 20 pax.

 21.09 m2 5.7 m 2.35 m  mesa única - 8 pessoas  - 15 pax.

 70.52 m2 8.6 m 2.45 m 30-40 pax. 60 pax. 26 pax. 30 pax. 60 pax.

 169.58 m2 16.40 m 2.45 m  100-120 pax. 150 pax. 50 pax. 72 pax. 140 pax.

 222.96 m2 18.40 m 2.45 m - 180 pax. - - -

>> Flamingo

>> Pelicano
 
>> Albatroz

>> Condor

>> Pelicano + Albatroz 

>> Flamingo + Pelicano
 + Albatroz

>> Flamingo + Pelicano
 + Albatroz + Foyer

 área largura altura banquete coquetel mesa em U escola auditório

*serviço sob solicitação

>> 3 estações de trabalho 
>> impressora, fax, scanner e copiadora
>> internet banda larga
>> acesso internet WiFi
>> telefone digital

centro de
negócios 24h

eventos reuniões, conferências e banquetes . ..

Porto Bay Hotels & resorts 
BrasIl : são Paulo, rio de Janeiro, Búzios
PortUGal : Madeira, algarve, lisboa {mar 2014} . ..


