
                                                                                                             Brasilidade - Hotel Solar do Império  
3Dias/2Noites 

Petrópolis – Rio de Janeiro - Brasil 

 

 

 

 
 
São dois casarões de arquitetura neoclássica do 
século 19, com cores suaves, colunas imponentes 
e paisagismo inspirado 
nos jardins franceses. Já os ambientes internos 
apoiam-se em materiais nobres como mármore e 
madeira, revestimentos trabalhados e obras de 
arte. 
 
A partir de  
R$ 649,00 por pessoa em apartamento duplo. 
 
Saiba mais 
Erguidos na avenida Koeler, a mais nobre via de 
Petrópolis, os palacetes são tombados pelo Iphan 

e permanecem em sintonia com outros 
monumentos da cidade imperial. 
 
Destaques: 
 

 Kit de produtos do Sítio do Moinho 
- Exclusividade Just Tur; 

 Chá da tarde*, 

 Café da manhã servido a qualquer hora; 

 Conforto contemporâneo e elegância 
imperial; 

 Refúgio nas montanhas que reúne 
história, romantismo e natureza; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROTEIRO 

 

1° dia - Solar do Império 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
O casarão principal data de 1875 e o lateral, de 1893. As construções já haviam completado mais de 100 anos — e 
já haviam sido tombadas pelo Iphan — quando receberam cuidados de restauro pela primeira vez, em 2005. Foi 
um trabalho minucioso de recuperação do patrimônio histórico e fundamental para preparar os casarões para o 
novo propósito que viriam a ter como hotel. 
 
As instalações passaram a oferecer conforto aos hóspedes, ao mesmo tempo em que foram mantidas as 
referências clássicas. Os palacetes receberam ares de modernidade sem ferir o estilo original. 
 
Em 2019, O Solar do Império foi revitalizado. Dessa vez, além de atualizar os casarões às necessidades atuais, o 
hotel incorporou intensamente o conceito de sustentabilidade ambiental. 
 
O lago no jardim recebeu um sistema especial de filtragem biológica e equipamentos de baixo consumo de 
energia. A coleta de águas pluviais para reuso, que já era feita, foi aperfeiçoada. O restaurante Leopoldina 
continuará a ser abastecido de produtos orgânicos vindos da serra de Itaipava, direto da horta da Pousada 
Tankamana. Os sacos plásticos nos quartos deram lugar a sacos de papel. Foram instalados painéis de energia 
solar e luzes de LED, mais duráveis e econômicas, iluminarão os ambientes. 
 
2° dia - Solar do Império 
Café da manhã no hotel, que pode ser servido a qualquer hora. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
A região: 
Um refúgio nas montanhas que reúne história, romantismo e natureza. 
Fundada no século 19 por D. Pedro II, a apenas 65 quilômetros do Rio de Janeiro, Petrópolis foi o destino 
preferido da corte durante o verão. O clima mais fresco e a vegetação abundante eram os principais atrativos que 
transformavam a cidade em capital do império nos dias quentes do ano. 
 
Gastronomia 
A consultora em gastronomia Claudia Mascarenhas e o chef Bertrand Materne assinam o cardápio. Entre as 
criações estão a Canja do Imperador, inspirada na preferência de D. Pedro II pela sopa de frango com legumes; o 
Bife à Milanesa com Salada de Batatas, homenagem aos imigrantes alemães; e o Bacalhau RePensado na Cama. 
Nossa equipe adora contar a história desse prato! Pode perguntar! 
 
Restaurante Imperatriz Leopoldina 
Antigo salão de estar do casarão, o restaurante funciona desde 2005. O ambiente segue decoração clássica e 
exibe murais pintados à mão pela artista plástica Dominique Jardy. 
 
Café da Manhã a Qualquer Hora 
Não tenha pressa. O café da manhã pode ser servido a qualquer hora e no lugar da sua preferência. 
 
Chá da Tarde 
Todas as sextas e sábados, às 17h, deguste o chá da tarde como cortesia para nossos hóspedes. 
 
Voz e Violão 
Às sextas-feiras, aproveite a noite no bar com música ao vivo. 
 
4° dia - Solar do Império 



Café da manhã e check-out no hotel. 
 

 

  INCLUI 

 

2 noites de hospedagem em Petrópolis no Solar do Império incluso café da manhã; 

Kit de produtos do Sítio do Moinho - Exclusividade Just Tur; 

Chá da tarde*; 

Kit de Brasilidade com mochila e nécessaire de linhão. 

Tarifa não inclui: 
Traslados; 
Antecipação no horário de chegada (early check-in); 
Prorrogação no horário de saída (late check-out); 
Passeios opcionais; 
Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 
Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 
Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 
Aéreos não mencionados como inclusos; 
Aéreos internacionais de chegada / saída; 
Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 
Vistos; 
Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 
Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 
 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  Hotel Histórico 

Duplo* 

BRL 649,00 

*Preços por pessoa 

  

Petrópolis - Solar do Império (SUÍTE COLONIAL)  
 

 

  Hotel Histórico 

Duplo* 



BRL 722,00 

*Preços por pessoa 

  

Petrópolis - Solar do Império (Suíte Imperial)  
 

 

  Hotel Histórico 

Duplo* 

BRL 846,00 

*Preços por pessoa 

  

Petrópolis - Solar do Império (Suíte Real)  
 

 

  Hotel Histórico 

Duplo* 

BRL 1.023,00 

*Preços por pessoa 

  

Petrópolis - Solar do Império (Suíte Master)  

 

CONDIÇÕES:  

Validade: 22/12/2021, de domingo a quinta-feira - exceto feriados e alta temporada ( 01-13julho); 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Permitido até 20 dias antes da data do check-in. Em caso de 

reembolso a Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa. 

 

Notas importantes:  

Adicionar taxa de 10% de serviços; 

Adicionar 30% do valor do apto duplo para terceira pessoa acima de 6 anos de idade. 

Valores válidos para diarias de domingo a quinta-feira, para diarias com entrada na sexta / sábado somar 

12%. 

* Chá da Tarde - Todas as sextas e sábados, às 17h, deguste o chá da tarde como cortesia para nossos 



hóspedes. 

 

Descrição dos quartos: 

Suíte Colonial 

As suítes Coloniais estão localizadas no casarão do SPA e são bastante amplas mas podem ser, 

eventualmente, menos silenciosas. Elas possuem 26 metros quadrados e são equipadas com cama king 

size, Smart TV com sistema de HDTV, internet wireless, ar quente e frio, e frigobar que pode ser 

customizado pelo hóspede. Cada suíte possui o nome de um personagem da história do Brasil e é 

decorada com um quadro que descreve a história desta personagem. 

Pode acomodar 2 camas adicionais no quarto do casal. 

Suíte Imperial 

As suítes Imperiais estão localizadas no casarão principal no primeiro piso, possuem 22 metros quadrados 

e são equipadas com cama king size, Smart TV com sistema de HDTV, internet wireless, ar quente e frio, e 

frigobar que pode ser customizado pelo hóspede. Cada suíte possui o nome de um personagem da 

história do Brasil e é decorada com um quadro que descreve a história desta personagem. 

Suíte Real 

As suítes Reais estão localizadas no casarão principal e são mais amplas que as suítes Imperais. Elas 

possuem 25 metros quadrados e são equipadas com cama king size, Smart TV com sistema de HDTV, 

internet wireless, ar quente e frio, e frigobar que pode ser customizado pelo hóspede. Cada suíte possui o 

nome de um personagem da história do Brasil e é decorada com um quadro que descreve a história desta 

personagem. 

Pode acomodar 2 camas adicionais no quarto do casal. 

Suíte Master 

A Suíte Master é única na categoria, e está localizada acima do spa. Essa suíte possui 38 metros 

quadrados, uma linda banheira de imersão, cama king size Smart TV com sistema de HDTV, ar quente e 

frio, cofre e frigobar. Cada suíte possui o nome de um personagem da história do Brasil e é decorada com 

um quadro que descreve a história desta personagem. 
 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros cartões 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 
 


