
BRISTOL 

EXCELER 
PLAZA 



O Bristol Exceler Plaza, em Campo Grande - MS, fica 
a apenas 10 minutos do Aeroporto Internacional de 
Campo Grande. 
Bem localizado, no bairro Amambaí, o hotel se 
destaca por ter fácil acesso a diversos atrativos da 
cidade. 

O HOTEL 

Estacionamento para até 50 veículos 



      COMODIDADES 

Ar condicionado split (frio) 

Piso frio  

TV a cabo  

Secador de cabelos (mediante disponibilidade) 

Frigobar  

Internet Wireless 

Kit amenities (shampoo/condicionador/touca) 

Aptos. conjugados: 5 apartamentos 

Todos os apartamentos são antialérgicos 

PNE: 2 apartamentos 

Acessibilidade: acessos planos para cadeirantes e deficientes  

Recepcionistas bilíngues 

ACOMODAÇÕES 



ACOMODAÇÕES 

 SUPERIOR CASAL 

 58 aptos. com 22m² 

 Cama Casal 

 TV LED   

 Banheiro com box e 

ducha 

 Mesa de trabalho com 

cadeira 

 

 SUPERIOR TWIN  

 26 aptos. com 22m² 

 2 camas de solteiro 

 TV LED   

 Banheiro com box e 

ducha 

 Mesa de trabalho com 

cadeira 

 

 SUPERIOR TRIPLO  

 18 aptos. com 22m² 

 3 camas de solteiro 

 TV LED 

 Banheiro com box e 

ducha 

 Mesa de trabalho com 

cadeira 

 



ACOMODAÇÕES 

 SUÍTES 

 5 aptos. com 28m² 

 Cama Casal King Size 

 TV LED   

 Banheira de 

hidromassagem 

 Mesa de trabalho com 

cadeira 

 Antessala  

 Cofre eletrônico 



Restaurante próprio com capacidade para até 120 pessoas 

Cardápio especial para hóspedes com restrições  

alimentares (desde que informado antecipadamente) 

Serviço: À la carte ou buffet para eventos  

e aos sábados feijoada no almoço. 

Pagamento: Aceitamos todos os cartões 

Aceitamos Delivery dentro do hotel. 

 

       Horário de atendimento: 

Café da manhã: das 5h30 às 9h30 

Almoço: das 11h30 às 15h 

Jantar: das 18h30 às 22h 

Room service: 24h 

 

GASTRONOMIA 



LAZER 

Para que seu dia fique mais tranquilo, você pode 

aproveitar nossos espaços dedicados a lazer. 

A piscina climatizada e a sauna estão à sua disposição. 

Tenha a saúde em dia: nossa academia é completa e 

está pronta para te receber. 

Horário de atendimento: 

Fitness Center: das 6h às 22h 

Piscina: das 6h às 22h 

Bar: das 8h às 22h 



EVENTOS 

O centro de eventos do Bristol Exceler Plaza conta com 

4 salas com capacidade para até 90 pessoas. Mais do 

que isso, conta com infraestrutura completa, ambiente 

tranquilo e uma equipe preparada para atender qualquer 

situação de forma rápida, cortês e eficaz. Tudo que o seu 

evento precisa para ser um sucesso. 

Atendimento personalizado 
(Coffee break, coquetel e banquetes) 

Serviço de sala  (Café e água) 

Tela 

Sonorização 

Projetor Multimídia 

            Disponíveis para contratação: 



EVENTOS 

SALAS E CAPACIDADES 



TEL.: (67) 3312-2800 - EMAIL: exceler@bristolhoteis.com.br 

 Avenida Afonso Pena, 444 – Amambai - Campo Grande - MS 

PRÓXIMO A 

Hospital Militar de Área 

Santuário N. Sr.ª do Perpétuo Socorro 

Pontos turísticos 

 

10 MINUTOS 

Aeroporto Internacional de Campo Grande 

Shopping Campo Grande 

Prefeitura Municipal 

 

FÁCIL ACESSO 

Transporte público: ônibus 

LOCALIZAÇÃO 

20 MINUTOS 

Shopping Campo Grande 

Prefeitura Municipal 


