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Situado em Guaramiranga, cidade histórica do maciço de Baturité, com 800 metros de altitude, o Senac Guaramiranga – Hotel Escola é
um belíssimo exemplar de arquitetura dos anos 60/70. No Hotel, distante 120 quilômetros de Fortaleza, você encontra excelência em
serviços e capacitação profissional, além de ambientes aconchegantes, decorados com exóticas peças do artesanato cearense.
O restaurante Anthurius é aberto ao público e oferece café-da-manhã, almoço e jantar, tudo com o padrão de qualidade Senac, excelência
em Gastronomia. Você desfruta ainda de opções de lazer para crianças, jovens e adultos, tudo num clima agradável de montanha, em
contato com a natureza e vista privilegiada do Maciço. Tantas vantagens fazem do Senac Guaramiranga Hotel Escola referência além das
fronteiras do Estado.

ACOMODAÇÕES
O Hotel Escola oferece conforto e bem-estar em 20 amplas suítes equipadas com frigobar e televisão.
Os quartos possuem vista para a magnífica paisagem das serras úmidas cearenses e sua rica fauna e
flora. Todas as acomodações são adequadas para atender até três pessoas e 16 delas possuem
varanda.

GASTRONOMIA A sua gastronomia reflete a experiência de 60 anos em Educação Profissional do
Senac, um dos melhores centros de formação hoteleira em todo o Brasil, responsável pela formação de
profissionais de alto nível. A unidade gastronômica é equipada com cozinhas e confeitarias funcionais e
pedagógicas, que garantem seu elevado padrão de serviços e deliciosa culinária. Com capacidade para

atender 80 pessoas, o Restaurante Anthurius oferece serviço à la carte, aberto ao público, em salão
fechado e em varandas com vista para as montanhas.
LAZER E CULTURA
Além de piscina, jogos, sauna, bar, lobby com TV/DVD, o Hotel oferece um Programa Day Use, aberto
ao público e especial para a família. Além disso, no Hotel são realizados cursos e oficinas que apoiam o
desenvolvimento da região e a geração de renda.
SALÃO DE EVENTOS
Idealizado para receber atividade de imersão e integração, workshops, seminários, cursos, palestras,
congressos e reuniões, o Salão de Eventos do Hotel oferece atendimento personalizado e tarifas
especiais para empresas, grupos e associações.
Com capacidade para até 130 pessoas, é equipado com recursos audiovisuais, como sonorização, TV,
vídeo, DVD, telão para projeção, data show e três salas de aula, com capacidade para 25 pessoas.
Possui também espaço externo para coffee break e pode ser adaptado para todos os tipos de eventos.
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