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Bem vindo
Ao cruzar os portões do Palácio Tangará, passando pela alameda de 

palmeiras imperiais, você entrará em um mundo de clássica elegância, 
cercado pela exuberante natureza do Parque Burle Marx. Lá fora, 

deixamos São Paulo, a pulsante capital financeira e cultural do Brasil. 
Aqui nossos Hóspedes desfrutarão do luxo de um oásis de tranquilidade. 
O Palácio Tangará, o mais novo Masterpiece hotel da Oetker Collection, 
oferece o charme da refinada hotelaria europeia, aliado à hospitalidade 

e à cordialidade brasileiras.





Destino
A multicultural e excitante São Paulo oferece uma incrível diversidade 

de experiências. Bastante conhecida como um destino de negócios, Sampa 
também revela uma vida cosmopolita e vibrante, oferecendo uma rica 

cena cultural, verdadeira mistura de museus, galerias 
de arte, gastronomia local e internacional, além de uma variedade de 

opções de entretenimento. O Parque Burle Marx, no entorno do Hotel, 
proporciona uma breve mostra da beleza e exuberância da floresta tropical.





Hotel
Uma característica marcante do Palácio Tangará é o fato de ser abraçado 

pela exuberante vegetação do Parque Burle Marx. Seus ambientes 
espaçosos, projetados para o relaxamento, cercados pelo verde, fazem 

deste palácio um verdadeiro oásis urbano em meio ao frenesi de São Paulo. 
Realçam esse sentimento de requinte, as generosas piscinas aquecidas, 
o spa e fitness center, além da refinada gastronomia. Os dias repletos 
de luz natural e o suave anoitecer proporcionarão ainda mais charme 

e elegância aos seus momentos vividos conosco.





Acomodações
Com 141 amplos quartos, incluindo 59 suítes, com sacadas ou varandas 

e vistas revigorantes para o verde, nossos Hóspedes podem relaxar 
sentindo-se integrados à natureza. Os espaços internos generosos e plenos 
de luz natural, aliados à decoração acolhedora, conferem aos quartos uma 

sensação de home away from home. A equipe de arquitetos e designers 
brasileiros criou ambientes de um luxo discreto, com muita personalidade, 

oferecendo equilíbrio entre o moderno e o clássico. A atenciosa equipe 
de governança estará sempre à disposição para encantar nossos Hóspedes.





ACIMA: Nossa Suíte Prestige, sua elegante sala de jantar e detalhes refinados 
DIREITA: Móveis brasileiros sob medida



Gastronomia
O internacionalmente renomado Chef Jean-Georges Vongerichten abre, 

no Palácio Tangará, seu primeiro endereço na América do Sul. 
Sua gastronomia, de suave influência asiática, agora ganha um toque 

brasileiro trazido pelo Chef Executivo Pascal Valero e pelo Chef Felipe 
Rodrigues. Nosso restaurante gourmet Tangará Jean-Georges, 

com mesa do chef e sala privativa; o acolhedor Parque Lounge & Terrace, 
aberto o dia todo; o Pool Bar, cercado pela vegetação; nossa bela adega 

e o Burle Bar, com seu estilo intimista, harmonizam a experiência 
gastronômica. Os vastos terraços, que cercam esses ambientes, com 
vista para o Parque Burle Marx, compõem esse cenário revigorante.





ACIMA E À ESQUERDA: Alta gastronomia, tempero asiático e toque brasileiro no
Tangará Jean-Georges 
ESQUERDA: Chef Jean-Georges Vongerichten



ACIMA: Menu se desenvolve entre inspirações das gastronomias Francesa, 
Asiática e Brasileira 
ESQUERDA: No Parque Lounge & Terrace, ambiente e serviço acolhedores



ACIMA: Sofisticação e criatividade no Burle Bar  
DIREITA: Design e imagens espetaculares da natureza

compõem o ambiente intimista



Spa
O Flora Spa by Sisley é um espaçoso templo dedicado à beleza e 
ao relaxamento, onde tratamentos faciais, corporais e massagens 
terapêuticas irão despertar os sentidos. Buscando inspiração na 
natureza que nos cerca, nosso spa, com suas seis elegantes salas 

de tratamento, é o refúgio ideal para relaxar. Este verdadeiro oásis 
oferece ainda uma piscina semiolímpica indoor aquecida e uma 

academia com equipamentos de última geração, criando um 
ambiente único para seu bem-estar.



ACIMA: Tratamentos revigorantes 
DIREITA: Um espaçoso oásis de serenidade 



Eventos
O Palácio Tangará é único em São Paulo. A clássica elegância de 
seus suntuosos salões aliada à exuberante vegetação que o cerca 

compõem o cenário perfeito para seus eventos de maior prestígio - de 
inesquecíveis casamentos e glamorosos eventos sociais a reuniões e 

eventos corporativos. Nossos nove elegantes salões, banhados por luz 
natural, aproximam seu evento da natureza do Parque Burle Marx,             

tornando-o ainda mais exclusivo.





ACIMA: Um serviço dedicado à excelência
DIREITA: Primorosa atenção a cada detalhe  



ACIMA: Sofisticação e exclusividade para seus eventos
DIREITA: Luz natural e natureza ajudam a manter o foco
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