
ACOMODAÇÕES
O hotel é dividido em 03 alas, as renovadas Ala das Camélias e Ala das Bromélias e a tradicional Ala das Azaléias, 
com apartamentos cheios de conforto.

Na cidade de Canela, com uma área verde de 28 mil m², incluindo um charmoso bosque de araucárias, está o Laje 
de Pedra Hotel & Resort. Para quem procura fugir do ritmo das grandes cidades, oferece uma programação de lazer 
feita especialmente para toda a família, além de ambientes para realização de grandes eventos. Aproveite o clima 
agradável, o ar puro da Serra Gaúcha e desfrute de momentos inesquecíveis.

Ala das Camélias 

São equipadas com ar condicionado, calefação, porta 
toalhas aquecido e TV LCD 42’. Possuem janela panorâmica 
com vista para o parque ou para o Vale do Quilombo. São 
três categorias:

Grand Suíte: 65 m², dividida em 02 ambientes (sala e 
quarto). Possui banheira de hidromassagem e ampla 
varanda com vista para o Vale do Quilombo. Acomoda 
até 04 pessoas em 01 cama box de casal e 01 sofá cama 
de casal. 

Suíte Master: 52 m², dividida em 02 ambientes (sala e 
quarto). Acomoda até 04 pessoas em 01 cama box de casal 
e 01 sofá cama de casal. 

Luxo Camélias: 30m² que acomodam até 04 pessoas em 
02 camas box de solteiro e 01 sofá cama de casal. Podem 
ser conjugados para atender famílias maiores.

CONFORTO E TRADIÇÃO
NA SERRA GAÚCHA.



Internet wireless FREE em todo o hotel
Fitness Center
SPA Laje de Pedra by Maison Mirelle 
Mundo Encantado do Capitão Quati
Piscina externa

Piscina coberta aquecida
03 quadras de tênis de saibro
01 quadra poliesportiva
Conciergerie
Room Service 24 horas 

ESTRUTURA / SERVIÇOS

Ala das Bromélias  

Equipados com ventilador de teto, calefação, porta 
toalhas aquecido e TV LCD 32’, além da varanda com linda 
vista para o bosque. Estão divididos em três categorias: 

Suítes: 38m², dividida em  dois ambientes (sala e quarto), 
com 02 camas box de solteiro, 01 sofá cama e 01 cama 
extra. Acomodam até 05 pessoas.

Suíte Jr: 35m², 02 camas box de solteiro e 01 sofá cama. 
Acomodam até 04 pessoas.

Luxo Bromélias: 18m², 03 camas box de solteiro. 
Acomodam até 03 pessoas. Podem ser conjugados para 
atender as famílias maiores.

Ala das Azaléias 

Suítes equipadas com frigobar, calefação e porta toalhas 
aquecido além da varanda com vista para a piscina ou 
para o parque. Estão divididos em duas categorias:

Standard Vista Parque: 17m², 02 camas box de solteiro 
e 01 cama extra. Acomodam até 03 pessoas

Standard Vista Piscina: 11m², 02 camas box de solteiro. 
Acomodam até 02 pessoas



GASTRONOMIA

Restaurante Panorâmico

Deliciosas opções da culinária regional com privilegiada 
vista para o Vale do Quilombo.A tradicional Feijoada do 
Laje de Pedra é servida aos sábados durante os meses de 
maio a setembro.

Bar Cravo e Canela

Para drinks e lanches rápidos, com música ao vivo nos 
finais de semana da alta temporada. Para dias frios, lareira 
com uma das melhores vistas da Serra Gaúcha ao fundo.

Coffee Shop

Menu a la carte, lanches e sobremesas.



Rua das Flores, 222 – Parque Laje de Pedra, Canela-RS - Brasil
Informações e reservas: reservas@jiah.com.br ou +55 (48) 3331-7200

www.lajedepedra.com.br

MUNDO ENCANTADO
DO CAPITÃO QUATI 
O Capitão Quati é o mascote do hotel e no seu mundo 
encantado tem playground, jogos e muita diversão, sempre 
sob o cuidado atento dos recreadores. Para garantir a 
diversão durante o ano todo, o espaço oferece fliperama, 
cama elástica, piscina de bolinhas, ping pong, pebolim, sala 
de leitura de histórias e parquinho ao ar livre. O Quati faz 
o despertar da garotada (mediante agendamento) e circula 
pelo hotel para reunir os pequenos.

EVENTOS
Estrutura adaptável para atender eventos corporativos, 
sociais, workshops e mostras, com 4 salas e capacidade 
para até 200 pessoas. Também possui o Teatro Laje de 
Pedra para até 300 pessoas e o Salão Implúvio para até 
1.000 pessoas.

Experiente equipe de apoio e modernos aparelhos 
audiovisuais. 02 espaços de gastronomia com cardápios 
personalizados.


