


BLUE TREE HOTELS

AOKI , ÁRVORE AZUL

Na Blue Tree Hotels, tudo gira em torno da Arte das Possibilidades. Para 
nós tudo é possível se o objetivo é encantar e exceder as expectativasnós, tudo é possível se o objetivo é encantar e exceder as expectativas 
dos clientes, hóspedes, investidores e colaboradores.

A Blue Tree Hotels é reconhecida no mercadoA Blue Tree Hotels é reconhecida no mercado 
e, seu compromisso é inovar,  oferecer o 
inusitado, surpreender… É dessa maneira queinusitado, surpreender… É dessa maneira que 
formamos nossos colaboradores. Eles estão 
prontos a transformar cada serviço em 
uma POSSIBILIDADE DE ENCANTAMENTO.  
Na Blue Tree Hotels tudo é possível, até 
mesmo árvores azuis. 



BLUE TREE PARK

A marca mais sofisticada da rede utilizada para hotéis de luxo 
com grandes áreas de eventos e de lazer. 

Ampla gama de serviços para viagens de negócios e lazer 
com a família.



Blue Tree Park Lins

Para fugir do lugar comum e buscar
i d Bl Tsossego em meio ao verde, o Blue Tree

Park Lins é uma ótima opção de
hospedagem. Com diversas atividades
ao ar livre e 2.800 m² de piscinas
termais, na tranqüilidade do interior
paulista. O resort oferece toda ap
excelência e qualidade em servir da rede
Blue Tree Hotels.



O Destino

Situada no oeste do estado de São Paulo, Lins é uma pequena e calma 
cidade com características interioranas, a 450 km da capital.
O Resort fica junto a Rodovia Marechal Rondon e está a 60 minutos dos 
aeroportos de: BAURU, MARÍLIA E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.p

TRANSFER – solicite tarifas de transfer hotel/aeroporto/hotel

Coordenadas do hotel 21° 41´29.53``S e 49° 45´31.07´´0

CLIMACLIMA 
As temperaturas são predominantemente elevadas e o inverno 
é seco. A média das temperaturas máximas da cidade chega aé seco. A média das temperaturas máximas da cidade chega a 
27,5ºC e, a média das mínimas, a 22ºC. 



Águas Termais

• A água que abastece o parque 
aquático apresenta características 
benéficas ao bem estar. Trata-se de 
uma água natural, termal, corrente, 
mineral o que confere à pele umamineral, o que confere à pele uma 
agradável sensação aveludada.

• A água mineral e termal de Lins foi  g
descoberta porque em janeiro de 
1960 a Petrobrás perfurou um poço 
para pesquisa de petróleo napara pesquisa de petróleo na 
região. Deste poço artesiano de alta 
vazão começou a jorrar uma água 
quente que hoje abastece as 
piscinas do Blue Tree Park Lins.



Águas Termais

• Estas águas  são ideais 
para banhos ou melhor, 
termalismo, que significa 
terapia pela água, visto em 
todo o mundo como uma 
forma saudável para alívio 
do stress, 
rejuvenescimento da pele 
e auxílio no tratamento de 
muitos desequilíbrios do 
organismo





Apartamentos

Os 180 apartamentos do resort dividem-se entre as categorias: Superior, 
Luxo, Luxo Business,Luxo Premier,Luxo Premier Business, Suíte Junior, 
Suíte Master e Suíte Presidencial:
- SUPERIOR: 
Com agradável varanda com vista
para área verde e estacionamento,
esses apartamentos são equipadosesses apartamentos são equipados
com    ar   condicionado   central, 
regulagem de temperatura interna,
frigobar cofre digital secador defrigobar,   cofre digital,  secador de 
cabelo, TV LCD a Cabo e mesa de
trabalho   e  ponto de conexão de
I t t b d l E l tInternet   banda larga.   Excelente 
localização no piso térreo e próximo
aos acessos principais do Parque Aquático. 
Nessa categoria são 52 apartamentos no total, sendo 38 com duas camas de 
casal e 14 com uma cama King Size.



Apartamentos

- Luxo:
Apartamentos com um toque especial, 

as varandas são voltadas para nosso 
parque aquático uma das mais belas p q q
vistas. O aconchego no interior do 
apartamento fica por conta da 
decoração. Todos os apartamentos 
possuem TV LCD 32´a Cabo, Cofre 
Digital, Frigobar, Secador de Cabelo e 
mesa de trabalho e ponto de conexão 
de internet banda larga.. Localização 
no piso térreo, alguns apartamentos 
próximos a Cozinha da Mamãe 
f ilid d ãfacilidade para as mamães e seus 
bebês. Nessa categoria são 32 
apartamentos no total, sendo 29 com 
duas camas de casal e 03 com umaduas camas de casal e 03 com uma 
cama King Size.



Apartamentos

Luxo Business:
Apartamentos com ar condicionadoApartamentos com ar condicionado  

individual, regulagem automática de 
temperatura, TV LCD 32’ a cabo, 
frigobar, cofre digital e secador de g , g
cabelo. Mesa para trabalho para até 
duas pessoas com telefone e caixa 
postal para seus recados, ponto de p p p
conexão de internet banda larga. Com 
possibilidade de acomodar até 03 
pessoas, sem perder a sua privacidade, 
o banheiro possui  02 pias e divisória 
entre Box e Vaso Sanitário.Localizados 
próximos ao centro de convenções, 

i lesses apartamentos situam-se na ala 
leste do hotel em uma estrutura de 3 
andares com elevadores. Nessa 

t i ã 48 t t t t lcategoria são 48 apartamentos no total, 
sendo todos com três camas de solteiro.



Apartamentos

- Luxo Premier:
Id l f tIdeal para quem procura conforto e 

tranqüilidade. O enxoval possui um 
diferencial composto por travesseiros 
de plumas de ganso para garantir um 
sono leve e relaxante.  Além destes 
diferenciais todos possuem ar p
condicionado central com regulagem 
interna, TV LCD 32‘, cofre digital, 
secador de cabelo e mesa de trabalhosecador de cabelo. e mesa de trabalho 
e ponto de conexão de internet banda 
larga.Apartamentos com uma 
localização reservada vista para alocalização reservada, vista para a 
área verde e caminhos das águas. 
Nessa categoria são 24 apartamentos 

t t l d 23 d dno total, sendo 23 com duas camas de 
casal e 01 com uma cama King Size.



Apartamentos

- Luxo Premier Business:
Apartamentos com duas mesas de trabalho telefone conexão de internet banda largaApartamentos com duas mesas de trabalho, telefone, conexão de internet banda larga
além de sua localização com fácil acesso a recepção. Após um exaustivo dia de
trabalho poderá contar com uma banheira de imersão ao final do dia para relaxar.
Compostos por TV LCD 32‘, cofre
digital, frigobar, ar condicionado
individual e secador de cabelo.individual e secador de cabelo.
Localizados próximos ao centro de
convenções, esses apartamentos
it l l t d h t lsituam-se na ala leste do hotel em

uma estrutura de 3 andares com
elevadores. Nessa categoria são
12 apartamentos no total, sendo
todos com uma cama King Size
e uma cama de solteiroe uma cama de solteiro.



Apartamentos

- Especial Superior:
A t t d t dApartamentos adaptados para 

oferecer conforto, segurança e 
acessibilidade aos nossos clientes 
especiais. O diferencial fica por 
conta da varanda com vista para 
área verde e estacionamento. 
Compostos por TV LCD 32’ cofre 
digital, frigobar, secador de cabelo e 
ar condicionado central e mesa dear condicionado central e mesa de 
trabalho e ponto de conexão de 
internet banda larga.Sua localização 
estratégica próximo aos acessos doestratégica, próximo aos acessos do 
parque aquático e  ao nosso 
restaurante. Nessa categoria são 2 

t t t t l d t dapartamentos no total, sendo todos 
com duas camas de solteiro.



Apartamentos

- Especial Luxo Business 
Apartamentos adaptados para 
oferecer conforto, segurança e 
acessibilidade aos nossos clientesacessibilidade aos nossos clientes 
especiais. São 6 aptos, 
compostos por TV LCD 32’ cofre p p
digital, frigobar, secador de cabelo 
e ar condicionado individual e 
mesa de trabalho e ponto de 
conexão de internet banda larga. 
O banheiro possui barras deO banheiro possui barras de 
apoio, piso antiderrapante. 
Localização próxima a recepção.ç p pç



Apartamentos

• Suíte Júnior:Su e Jú o
Suíte composta por anti-sala com um 

mini bar, mesa de trabalho. internet 
b d l TV LCD 32 O fá dbanda larga, TV LCD 32 . O sofá pode 
ser utilizado como cama para a 
acomodação de uma terceira pessoa. 
O quarto amplo com TV LCD 32’, 
frigobar, cofre digital,  todos os 
ambientes climatizados com ar 
condicionado central. A varanda 
agradável com vista para área verde. O 
banheiro possui banheira de imersão,banheiro possui  banheira de imersão, 
secador de cabelo. Localização no piso 
térreo, em área tranqüila e reservada.  
São 2 suítes no totalSão 2 suítes no total.



Apartamentos

• Suíte Master:
Apartamento com duas varandas um 

exclusiva para sala e outra para o quarto, 
conservando a privacidade dos doisconservando a privacidade dos dois 
ambientes. A sala composta por uma mesa 
para tomar um agradável café da manhã ou 
até mesmo um delicioso jantar a dois TV LCDaté mesmo um delicioso jantar a dois. TV LCD 
32’, internet banda larga O quarto possui um 
closet amplo, TV LCD 32’, o banheiro possui 
uma banheira de hidromassagem Essa suíte éuma banheira de hidromassagem.Essa suíte é 
ideal para comemorações especiais. Vista do 
apartamento para nossa nobre área da 
i i 1 S ít t t lpiscina.1 Suíte no total.



Apartamentos

• Suíte Presidencial:
Suíte composta por amplos ambientes, 
sala com TV LCD 32’, Mesa de Jantar, 
Bar lavabo Suíte para o casal TV LCDBar, lavabo. Suíte para o casal, TV LCD 
32’, closet e banheiro com banheira de 
hidromassagem. Suíte com duas camas 
de solteiro TV LCD 32 ‘ banheiro comde solteiro, TV LCD 32 ‘, banheiro com 
banheira de imersão. Ar condicionado 
central, cofre digital, frigobar e secador 
de cabelo internet banda larga. Todos os 
ambientes com varanda composta com 
rede, espreguiçadeiras e mesas para 
apreciar a vista privilegiada de nossas 
áreas verde. 



Entretenimento

A Equipe de Esporte e Lazer garante a alegria de adultos e crianças em diversas atividades. 
Diariamente a Equipe de Esportes e Lazer do Blue Tree Park Lins tem uma programação para 
a sua estada ficar ainda melhor. Contamos com programações para adulto e crianças. A Equipe a sua es ada ca a da e o Co a os co p og a ações pa a adu o e c a ças qu pe
de Esporte e Lazer Infantil (4 a 12 anos) tem sempre uma surpresa para a criançada como: 
caças noturno, skibunda, oficinas de artesanatos, brincadeiras aquáticas, gincanas, torneios e 
muito mais. 

As atividades começam às 09h00 até às 22h30, e crianças menores de 04 anos podem 
participar das atividades infantis do resort desde que acompanhadas de um responsável. 
Oferecemos, também, serviço de baby-sistter (não incluso na diária). , , ç y ( )

*Atividades sujeitas à confirmação e número de hóspedes para a realização. 
*Alta temporada.



Entretenimento

• Um Parque Aquático com 2.800 m2 de águas termais naturais - com 
propriedades terapêuticas benéficas para a saúde e o bem estar -propriedades terapêuticas benéficas para a saúde e o bem estar 
recortadas por construções que simulam pequenas ilhas, resultando 
em uma das maiores  piscina de águas quentes do Brasil. A água que 
abastece o parque aquático apresenta características benéficas aoabastece o parque aquático apresenta características benéficas ao 
bem estar. Trata-se de uma água natural, termal, corrente, mineral, o 
que confere à pele uma agradável sensação aveludada. No mesmo 
espaço existe uma piscina de água fria com cascata proporcionandoespaço existe uma piscina de água fria, com cascata proporcionando 
ao hóspede deliciar-se com o contraste das temperaturas.

• Existem ainda quadras poliesportivas e de tênis, campo de futebol 
society campo de Gateball sala de jogos Pista de Cooper comsociety, campo de Gateball, sala de jogos, Pista de Cooper com 
1800m, lago com Pedalinhos, Fitness Center, hidroginástica, torneios 
de futebol, vôlei de areia, caminhadas matinais, torneios de carteado, 

ú i i l d d l ã d bi i l t imúsica ao vivo, aulas de dança, locação de bicicleta, arvorismo com 
tirolesa, Kid’s Club e Baby Blue.



Entretenimento



Entretenimento



Cuidados com o corpo

• SPA  Sui-Dô
Os tratamentos e terapias doOs tratamentos e terapias do 
SPA Sui-Dô – Terapias e Aromas 
-são opcionais. Nele estão p
disponíveis banhos diversos, 
massagens, duchas Vichy e 
escocesa, acupuntura e 
máscaras, ofurô para casal, além 
de saunas seca e a vaporde saunas seca e a vapor. 

Obs: Incluso na diária do cliente o uso das 
saunas e da jacuzzi coletiva, porém tem que 
agendar horário. Demais equipamentos, 
terapias  e tratamentos são opcionais e o 

Ccliente tem que levar o Cartão de crédito pois 
é pagamento é direto no SPA.
As toalhas de piscinas são retiradas no SPA



Serviços

• SERVIÇOS
O resort conta também com 
salão de beleza, lavanderia, 
business center e wi fi zone nobusiness center e wi-fi zone no 
lobby, além de loja de 
conveniência, estacionamento ,
cortesia e copa do bebê com 
cardápio de papinhas (mediante 
solicitação antecipado, no 
momento de sua reserva). 



Gastronomia

• O Restaurante Flamboyant é conhecido em toda a regiãoO Restaurante Flamboyant é conhecido em toda a região 
porque é aberto ao público e por sua culinária irretocável. 
Nele são oferecidos buffets temáticos visitando regiões, 
países e tendências gastronômicas de todo o mundo, tanto 
no almoço quanto no jantar.
Al h P â i bi t f i õ i ti• Aloha e Panorâmico – ambiente para refeições privativas.

• Room Service 24 horas
• Lobby bar e lounge coberto - ideal para encontros de 

amigos para drinks e petiscos.
B d Pi i ti b bid téi• Bar da Piscina que serve petiscos,  bebidas e coquetéis no 
parque aquático

• American Bar ambiente agradável para relaxar• American Bar  - ambiente agradável para  relaxar



Gastronomia



Gastronomia



Eventos e Convençõesç
• Equipado para atender a diferentes necessidades devido a sua 

completa infra estrutura o resort está preparado para recebercompleta infra-estrutura, o resort está preparado para receber 
todos os tipos de eventos. 

O Blue Tree Park Lins possui ainda a Arena coberta e 
climatizada que pode acomodar até 1.200 pessoas em auditório 
e estrutura especializada para shows e leilõese estrutura especializada para shows e leilões.

• O centro de convenções possui o salão Orquídea com divisóriasO centro de convenções possui o salão Orquídea com divisórias 
removíveis e capacidade para até 400 pessoas. Há, também, as 
salas Ipê, Acácia e Bromélia, para pequenas reuniões, serviço 

l t d B i C t á t t dcompleto de Business Center e área externa para montagem de 
tendas e exposições. 

• Incluir plantas e tabela com dimensões capacidade e• Incluir plantas e tabela com dimensões, capacidade e 
montagens ( inclusive ARENA).



Arena

Capacidade : 1200 pessoas em auditório com o mesanino



Arena



Orquídeas
Capacidade : 400 pessoas em auditório, 350 com palco.



Orquídeas



Salas Ipê, Bromélia e Acácia 



Salas Ipê, Bromélia e Acacia 



American Bar



American Bar



Eventos e Convenções



Localização

Rod. Marechal Rondon, Km 
443 
CEP: 16400-970 Lins - SP 
Tel.: 55 (14) 3533-6300 
Fax: 55 (14) 3533-6304 



Diretor de Hospitalidade:Diretor de Hospitalidade:
Mauricio Pontalti  - dh.lins@bluetree.com.br

Vendas :                                           
Alex Bonareti - Gerente Vendas BTP Lins – Cel : 11 8202 6473Alex Bonareti Gerente Vendas BTP Lins Cel.: 11 8202 6473

abonareti@bluetree.com.br  


