O Hotel Business Center Beira Rio, localizado no Distrito Recanto Maestro – Rio
Grande do Sul, está a 20 km do aeroporto
de Santa Maria-RS.
É o mais novo empreendimento hoteleiro
da região da Quarta Colônia de Imigração,
com completa infraestrutura para hospedagem, realização de eventos empresariais,
congressos, eventos comemorativos, para
momentos de tranquilidade e descanso.
Com ampla área verde circundada por vales
e uma beleza natural exuberante, dispõe de
espaço para passeios, práticas esportivas e
lagos naturais para pesca.
O Hotel Business Center Beira Rio faz parte
do Grupo Calçados Beira Rio S.A., especializado na arte de saber servir ao cliente.
Sinta a experiência de viver o Hotel
Business Center Beira Rio!

Paisagens inspiradoras, frescor da natureza,
café da manhã na companhia de um nascer
do sol magníﬁco, som dos pássaros, produtos colhidos da horta, são diferenciais que
unem a tranquilidade da vida no campo à
uma estrutura preparada para as necessidades de cada momento: business ou lazer.
Missão: Oferecer excelentes experiências,
através de serviços personalizados, acolhedores e de qualidade, com arte e prazer em
servir.
Visão: Ser reconhecido como um hotel com
valores sociais, culturais, humanos, harmonizados com a estética e natureza única.
Valores: Obter excelência empresarial,
gerando resultados positivos para:
- Agregar padrão de serviços e trabalho ao
Recanto Maestro, difundindo a cultura
humanista no Brasil e no mundo;
- Satisfazer clientes e hóspedes;
- Formar colaboradores;
- Desenvolver fornecedores, criar novos
serviços e perspectivas de negócios;
- Fortalecer o desenvolvimento da comunidade local, gerando empregos e bem estar
social.

Apartamentos novos, versáteis e confortáveis
Sabe aquela sensação de aconchego? Pois é isto que queremos que você sinta ao entrar em nossos apartamentos. Os cuidados com as roupas de cama
e banho, os amenities personalizados com produtos naturais e a organização do apartamento são nosso compromisso durante sua estadia para que
você se sinta em casa.

Suíte Executiva

Apartamento Single (SGL) - Individual

Apartamento Single (SGL) - Individual

Apartamentos
São 124 apartamentos, super confortáveis e
equipados com:

Apartamento Double (DBL) - Duplo

Apartamento Double (DBL) - Duplo

- Ar condicionado;
- Cofre;
- TV 32”;
- Internet Wi-Fi gratuíta;
- Secador de cabelo;
- Mesa de trabalho;
- Serviço de lavanderia*;
- Room service*;
- Mini-bar*;
Oferecemos opções de apartamentos single,
double e triple, sendo acomodações Standard
e Suíte Executiva. Além disso, o hotel também
dispõe de 6 apartamentos para portadores de
necessidades especiais (PNE).
* serviços pagos à parte

Apartamento Triple (TPL) - Triplo

Suíte Executiva

Suíte Executiva

Seu evento acontece aqui
O centro de eventos do Hotel Business
Center Beira Rio possuí uma infraestrutura
completa para a realização de eventos empresariais, congressos, convenções, seminários,
eventos culturais e comemorativos.
Com versatilidade para pequenas reuniões e
grandes eventos, o hotel ofecere 6 salas com
diversas possibilidades de montagem e 2
salas de apoio. As salas, em uso simultâneo,
possuem capacidade para até 1000 pessoas.
Todas as salas contam com equipamento
audiovisual completo, cabine de tradução na
sala principal, microfones, wi-ﬁ e climatização.
Com estacionamento próprio para 300
vagas, o hotel e o centro de eventos são interligados oferecendo estrutura completa para
facilitar o seu evento.
O espaço é ideal para quem busca foco,
resultado e imersão total em seu objetivo!
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Lobby Social
A perfeita união entre requinte e conforto para meeting e
lazer. Marcante pela presença
de luz natural é o local ideal
para rápidas reuniões, encontros para um bate papo e boas
risadas e também o espaço
perfeito para ouvir uma boa
música tocada ao piano.

Elegância,
conforto e
modernidade!
Bar Café
Localizado no hall de entrada do hotel, o
Bar Café é um ótimo espaço de convivência, seja para compartilhar um cafezinho
ou o jogo do seu time do coração.

Café da Manhã
Todo carinho da nossa
horta e do nosso pomar
direto para você
Incluso na diária, o café da manhã do Hotel
Business Center Beira Rio oferece variado
buﬀet de pães e frios, cereais e laticínios,
ovos mexidos, doces e salgados que são
uma delícia, diversas opções de produtos
orgânicos colhidos da nossa horta e sucos
naturais feitos com frutas frescas do nosso
pomar. O hotel também oferece serviço de
café da manhã no apartamento.
* Consultar Room Service.

Responsabilidade Social
e Ambiental
O Hotel Business Center Beira Rio une sustentabilidade e conforto em um único lugar:
* Aquecimento solar;
* Formação de colaboradores;
* Uso de produtos orgânicos locais;
* Lagos naturais para pesca;
* Reﬂorestamento constante;
* Reaproveitamento de água;
* Desenvolvimento da comunidade local;

Nossa marca de responsabilidade social e
ambiental, pois de maneira voluntária buscamos práticas pensadas no bem-estar coletivo.

Ambiente
Multicultural
O Hotel Business Center Beira Rio está
localizado no Distrito Recanto Maestro,
um local em que a geograﬁa, a vegetação e
a arquitetura integram-se às belezas
naturais, nos brindando com belas paisagens por cada canto em que se passe.

Esportes
A área verde do hotel dispõe de quadras
para prática de esportes como: futebol,
vôlei, tênis e bocha. Para melhor comodidade de nossos hóspedes, dispomos
de vestiários próximos às quadras.
Nós acreditamos que atividade física é
vida, respirar ar puro é um dos maiores
privilégios que podemos ter, é por isso
que uma vez por mês reunimos todos os
apaixonados por exercício físico (ou
apenas apaixonados pela vida) para
trilhas de bicicleta e caminhadas pela
região.

Lazer
E quem sabe uma boa pescaria hoje? Ou
um passeio de bicicleta? Nós preparamos
tudo para que você possa desfrutar das
belezas de nossos lagos naturais e de um
passeio muito agradável em meio a
natureza. Temos à disposição bicicletas e
material para pesca.

Cultura
O belo piano no nosso hall de entrada já dá
a dica, adoramos uma boa música. Muitas
vezes somos agraciados com momentos
musicais tocadas pelos próprios hóspedes.
E na temática arte e cultura, Recanto
Maestro tem muito à oferecer, de obras de
arte à orquestra, seguidamente temos
programações para os mais variados
gostos.

Lazer e
gastronomia
Lagos naturais,
passeio e pesca
Aproveite também para passear e conhecer
os nossos lagos naturais. No Hotel serão
disponibilizadas varas de pesca para que
você possa aproveitar ao máximo o contato
com a natureza no Recanto Maestro.

Trilhas ecológicas
e caminhadas guiadas
Caminhar faz bem, melhor ainda quando ao
seu redor estão belas paisagens que o Hotel
Business Center Beira Rio e o Recanto Maestro proporcionam aos hóspedes e visitantes.
As caminhadas podem ser realizadas por
trilhas na mata nativa e pelo leito do rio até a
cachoeira. As caminhadas guiadas devem ser
agendadas com antecedência.

Quiosque Beira Rio
Em meio a natureza, a 2 km do Hotel
Business Center Beira Rio, você irá encontrar
um local reservado, com quadras de futebol,
vôlei de areia, cancha de bocha e uma estrutura coberta com lareira e churrasqueira, com
capacidade para acomodar até 40 pessoas. O
cantinho ideal para comemorações e um
bom churrasquinho.
* Cozinha completa;
* Churrasqueira;
* Mesas e cadeiras;
* Quadra de vôlei;
*Campo de futebol;
*Cancha de bocha;
* Banheiros com chuveiros;
Contato: (51) 9 9975-2485 / (55) 9 9969-2763

SPA Terapica Zorial

AM Stile

Um ambiente ideal para relaxar em meio a
natureza.
Horários de atendimento: Terça à sábado
das 09h às 18h; Domingo das 10h às 16h.
Todos os atendimentos mediante agendamento prévio.

AM Stile é uma boutique de alta moda com
produtos exclusivos de altíssima qualidade
para enaltecer a beleza de líderes que almejam distinção.
Nós unimos a qualidade do made in Italy e a
criatividade do fatto a mano no Brasil.

Contato: (55) 9 9919-2646
contato@spazorial.com.br

Dos tecidos como seda, algodão egípcio,
cashmere ou lã fria, até os detalhes de acabamentos de ternos, camisas, vestidos feitos à
mão, a excelência e a estética OntoArte são o
fundamento da moda no estilo AM.

Horário de atendimento:
Quintas, sextas e sábados - das 9h às 18h
Domingos - das 9h às 12h, ou com horários
agendados.
Contato: (55) 9 9970-7387
(55) 9 9638-5499
(55) 9 9909-2530
miranda@amstile.com.br
Instagram: amstile
Facebook: amstilebr

Lilium Recanto
Galeria OntoArte
Venha conhecer obras
do Artista Antonio Meneghetti
Contato para valores e horários:
(55) 9 9632-7336
(55) 9 9665-1179
E-mail: galeria@oniotan.com.br

Cosméticos em Harmonia com a natureza
Os produtos da marca Lilium Recanto são
desenvolvidos a partir das propriedades únicas
da ﬂor do lírio.
Somos uma empresa pioneira no desenvolvimento cientiﬁco a partir dos benefícios dessa
ﬂor, que atende às necessidades de todos os
tipos de peles e cabelos, proporcionando ação
antioxidante, hidratante e antienvelhecimento.
Horário de funcionamento
Segunda a sexta
9h até 18h
Sábado 9h até 13h
Contato:
(55) 9 9972-4595 / (55) 9 9929-6565 /
(51) 9 9366-7359
contato@liliumrecanto.com.br
www.liliumrecanto.com.br

Casa Di Paolo

Vinícula Óperaviva

Especialidade: Galeto al primo canto,
“Alegria à vontade”.

Marca que nasceu com conceito de uma nova
experiência no mundo do vinho, degustar é
apreciar a vida através dos sentidos!
Viver uma experiência única e envolvente
com estas sensações, aromas, texturas e cores
em sintonia, para encantar os olhos, surpreender o paladar e o olfato: Esta é a nossa
essência!
Workshop e curso de vinhos sábados à tarde
das 16h às 17h com reservas, vagas limitadas

Segunda à sábado almoço – pratos
expressos e rodízio 11h30 às 15h00
Sábado Jantar – Pratos expressos e
rodízio das 19h00 às 23h00
Domingo almoço – somente rodízio
11h30 às 15h30
Contato:
Genilson Bevilaqua
Di Paolo Quarta Colônia
(55) 9 9730-9797
(55) 9 9926-9898

Visitação com agendamento
Contato: (55) 9 9946-2828
contato@operaviva.com.br
www.operaviva.com.br

La Giacobina
pizzaria e sorveteria
La Giacobina pizzaria e sorveteria
À la carte e pizza artesanal assada na pedra.
Horário de atendimento:
Segunda- feira à sábado
das 17:00 ás 22:30.
Contato: (55) 9 9623-3688

Valmar empório
Valmar produtos Naturais e Artesanais
Recanto Maestro – RS
Contato: (67) 9 9912-4110
ademar101@hotmail.com
www.emporiovalmar.com.br

Casa do Recanto
Na Casa do Recanto o servir será feito com
amor todos os dias.
Com produtos naturais e coloniais da região e
as melhores receitas , a Casa do Recanto é o
lugar de encontro com os prazeres e sabores
exclusivos que a vida nos brinda.
Venha conhecer!
Contato:
(55) 9 9917-5103
Karin Milano
karinjmilano@hotmail.com

Centro Esportivo
Antonio Meneghetti
A prática esportiva é essencial para o desenvolvimento sadio do ser humano. Além do
exercício físico em si, o esporte tem um belo
papel formativo, pois desenvolve aspectos
relacionados à liderança, trabalho em
equipe e competitividade. Pensando nisso, a
Fundação Antonio Meneghetti construiu o
Centro Esportivo Antonio Meneghetti,
ginásio para atender aos alunos da Antonio
Meneghetti Faculdade. O espaço disponibiliza estrutura completa, com arquibancada
para 600 pessoas; camarotes; cabine de
imprensa; duas quadras; salas de ginástica;
vestiários; sala de comando para iluminação
e som; sistema de segurança.

Contato:
(55) 3033-7285
contato@fundacaoam.org.br
http://www.fundacaoantoniomeneghetti.org.br
Horário de Atendimento:
agendamento.

Conforme

Faculdade
Antonio Meneghetti (AMF)
Horário de Atendimento:
De segundas a sextas das 9h às 21h:30min
e Sábados das 9h às 13h
A AMF é uma instituição de ensino superior
que atua como uma escola viva, no sentido de
que o seu principal objetivo é o saber aliado à
experimentação prática, o desenvolvimento
acadêmico à excelência proﬁssional. Com
cursos de Administração, Direito, Sistemas de
Informação, Bacharelado em Ontopsicologia
e Licenciatura em Pedagogia, a AMF se
diferencia por objetivar a formação do homem
protagonista responsável, que age em primeira pessoa e assume a responsabilidade na
condução funcional de sua vida e na eﬁciência
resolutiva de sua atuação proﬁssional.
Contato:
(55) 3289-1139 / (55) 3289-1141
amf@faculdadeam.edu.br
faculdadeam.edu.br

Biblioteca Humanitas
Horário de Atendimento:
De segundas a sextas das 8h:30min às 22h
e Sábados das 8h às 12h
A Humanitas, biblioteca da AMF, disponibiliza
um vasto catálogo de livros para alunos e para a
comunidade em geral. Além de literatura clássica e de livros técnicos relacionados aos cursos
ofertados na AMF, a Humanitas conta com
obras fundamentais para uma formação fundamentada na cultura humanista e na riqueza do
mais alto pensamento cientíﬁco, com títulos em
áreas como Filosoﬁa, Psicologia, Física, Sociologia e Antropologia.
Contato:
(55) 3289-1139 / (55) 3289-1141
biblioteca@faculdadeam.edu.br
faculdadeam.edu.br/biblioteca

Ontopsicológica
Editora Universitária
Horário de Atendimento:
De segundas a sextas das 8h:30min às 21h30min
Localizada no prédio principal da Antonio
Meneghetti Faculdade, a Ontopsicológica
Editora Universitária assume, dentro do
âmbito da Associação Brasileira de Ontopsicologia (ABO), a responsabilidade de tradução, revisão, publicação e comercialização
das mais de 50 obras produzidas pelo Acadêmico Professor Antonio Meneghetti.
Contato:
(55) 3289-1140
info@ontopsicologia.com.br
ontopsicologia.com.br
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Entrada do Recanto Maestro
Fábrica Be Amantino e área industrial
Acquachiara Lavanderia
AM Stile
Originale Fábrica de Tapetes
Restaurante Casa Di Paolo
Casa colonial Recanto Maestro
Quiosque Beira Rio
Hotel Business Center Beira Rio
Empório Valmar
Antonio Meneghetti Faculdade,
Editora Ontopsicológica Universitária, Iara Café,
Biblioteca Humanitas, Incubadora Recanto Maestro
Ginásio Poliesportivo Educacional
Condomínio residencial
Secretária Associação de Moradores RM
Pizzaria e Sorveteria La Giacobina
Empório Zoriano
Casas dos Estudantes
Grupo Meta
Associação OntoArte, Fundação Antonio Meneghetti,
Associação Brasileira de Ontopsciologia,
Oniotan do Brasil Ltda
Condomínio residencial
Bell'Anima Produções Artísticas
Focus - Soluções em Marketing e Vendas
Galeria de OntoArte Recanto Maestro
Construtora Maestro
Recantigno condomínio residencial,
Associação Eslava de Ontopsicologia
Salão Melodance
Genius Loci
Pousada Recanto
Hotel Capo Zorial
Sauna
Salão Branco Zorial
Orquestra Jovem
Restaurante Zorial
Impare Escola de Música
Vinícola Óperaviva
SPA Recanto
Fábrica de Cosméticos Lilium Recanto
Condomínio residencial Águas Claras

RESERVAS E EVENTOS
Central de reservas e eventos (51) 4042 6969 / (55) 9 9969-2763
reservas@hotelbeirarioeventos.com.br
Rio Grande do Sul
Estrada Recanto Maestro
Restinga Seca | CEP 97.200-000 | Rio Grande do Sul | Brasil
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