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Tudo o que você precisa. 
Exatamente onde você precisa.

Gaylord National®  
National Harbor, Maryland 

(WasHiNGtoN, D.C. area)

A maior combinação de hotel e centro 
de convenções na Costa Leste dos EUA, 
situado às margens do rio Potomac 
perto de Washington, capital do país.

 Pedra angular da National Harbor, destino 
de 300 acres na costa

 A 15 minutos do Reagan National Airport 
e a 45 minutos dos aeroportos Dulles 
International e Baltimore Washington 
International

 2.000 quartos, incluindo 110 suítes

 Mais de 470.000 pés quadrados de espaço 
flexível para reuniões, convenções e 
suporte ao evento

 180.000 pés quadrados de sala de 
exposições com 17 plataformas de carga 
dedicadas

 Quatro Salões de Festa de 8.100 a 50.000 
pés quadrados

  82 salas para grupos com máxima 
flexibilidade

 Seção dedicada “Hotel dentro do Hotel”, ideal 
para reuniões executivas e grupos menores

 Marina e plataforma de 11.000 pés 
quadrados com táxis aquáticos e aluguel de 
embarcações aquáticas pessoais

 Relâche™ Spa and Salon, com uma ampla 
gama de tratamentos, um salão de 
serviço completo, sauna, banho a vapor e 
academia de ginástica

 Restaurantes à altura dos melhores da Costa 
Leste, desde filés certificados Black Angus na 
Old Hickory Steakhouse aos mariscos mais 
frescos na Moon Bay Coastal Cuisine; e, para 
um lanche mais informal, o National Pastime 
Bar & Grill, o Pienza Italian Market, e o Java 
Coast Café

Todas nossas propriedades completas, 

especialmente projetadas para reuniões, 

oferecem localizações excepcionalmente 

confortáveis e atraentes, Internet de alta 

velocidade nos quartos, WiFi em todo o hotel 

(o acesso sem fio ao centro de convenções 

varia de acordo com a reunião), centros de 

negócios com serviço completo, campos 

de golfe de campeonato nas proximidades 

e premiados restaurantes elegantes e 

descontraídos. Além de um parceiro 

que entende seu negócio, antecipa suas 

necessidades e proporciona o inesperado. E, 

com quatro destinos de primeiro nível, você 

conta com algo muito especial. 

 Uma relação de longa duração.

Agora integrante da família de marcas Marriott®!



Gaylord opryland®  
Nashville, tennessee 

(MusiC City)

A principal propriedade dos Hotéis 
Gaylord, o Gaylord Opryland é 
mundialmente famoso por suas 
opções de entretenimento de primeira 
classe, seu serviço e seus nove 
hectares de extraordinários ambientes 
de jardim de inverno.

 A 10 minutos do Nashville International 
Airport

 2.881 quartos, incluindo 165 suítes

 600.000 pés quadrados de espaços para 
reuniões, convenções e para preparação 
antes do evento

 263.775 pés quadrados no Ryman Exhibit 
Hall, com 17 plataformas de carga dedicadas

 Cinco elegantes salões de festa, de 3.400 a 
55.000 pés quadrados

 106 convenientes salas para grupos

 Atrações emocionantes, incluindo o lendário 
Grand Ole Opry®, The General Jackson® 
Showboat, o mundialmente famoso 
Wildhorse Saloon® e Gaylord Springs® Golf 
Links, um campo de golfe ao estilo escocês

 Relâche™ Spa and Salon, com uma ampla 
gama de tratamentos, um salão de 
serviço completo, sauna, banho a vapor e 
academia de ginástica

 Premiadas experiências de alta gastronomia 
que incluem Old Hickory Steakhouse, 
Ravello-Southern Italian Cuisine, 
Solario-Authentic Mexican Cuisine, Cascades 
American Café e sushi no Wasabi’s, além de 
uma variedade de locais para jantares mais 
informais, como Jack Daniel’s Restaurant & 
Bar, Paisano Pizzaria & Vino e muito mais

 

 

Gaylord Palms®  
Kissimmee, Florida 

(orlaNDo area)

O melhor do Sunshine State ou 
Estado do Sol – desde o encanto da 
antiguidade em St. Augustine até 
o colorido espírito de Key West e o 
misterioso Everglades – disponível em 
alto estilo. 

 Distante apenas 5 minutos do Walt Disney 
World® Theme Parks e a 20 minutos do 
Orlando International Airport

 1.406 quartos, incluindo 115 suítes

 400.000 pés quadrados de espaço flexível 
para reuniões, convenções, mostras e 
preparação para o evento

 Florida Exhibition Hall, com 178.500 pés 
quadrados e 19 plataformas de carga 
dedicadas 

 Três requintados salões de festa: 46.748 
pés quadrados, 29.014 pés quadrados e 
3.100 pés quadrados respectivamente

 61 salas para grupos com tecnologia 
avançada

 Espaço para eventos ao ar livre

 Relâche™ Spa and Salon, com uma ampla 
gama de tratamentos, um salão de 
serviço completo, sauna, banho a vapor e 
academia de ginástica

 Premiadas e singulares experiências 
gastronômicas que incluem Old Hickory 
Steakhouse, a sensação caribenha do Sunset 
Sam’s, sushi ao estilo South Beach no Sora, 
o ambiente de mercado europeu do Villa 
de Flora, Wreckers, o novo e mais popular 
bar esportivo de Orlando, e o Sand Bar para 
refeições junto à piscina

 Divertidas áreas de recreação e piscina, 
incluindo o Cypress Springs Family Fun 
Water Park além da South Beach Pool, a 
piscina somente para adultos

 Excelentes centros comerciais próximos, 
como The Florida Mall, Orlando Premium 
Outlets e The Mall at Millenia

Gaylord texan®  
Grapevine, texas 

(Dallas/Ft. WortH area)

Um espetacular hotel, resort e centro 
de convenções, com vista para o lago 
Grapevine, repousante com o autêntico 
estilo do Texas e a hospitalidade do 
Lone Star.  

 A apenas 6 minutos do DFW 
International Airport

 1.511 quartos, incluindo 127 suítes

 400.000 pés quadrados de espaço flexível 
para reuniões, convenções e pré-evento

 Longhorn Exhibit Hall com 180.000 pés 
quadrados e 17 plataformas de carga dedicadas

 Três impressionantes salões de festa: 50.000 
pés quadrados, 32.000 pés quadrados e 
3.306 pés quadrados respectivamente

 68 salas para grupos de tecnologia avançada

 Lone Star Tower, um “Hotel dentro de um 
Hotel,” ideal para reuniões executivas e 
grupos menores

 Glass Cactus, nosso clube noturno 
de 39.000 pés quadrados e serviço 
completo, disponível para eventos 
privados ou buy-outs

 Relâche™ Spa and Salon, com uma ampla 
gama de tratamentos, um salão de serviço 
completo, sauna, banho a vapor e academia 
de ginástica

 Opções de jantar que continuamente 
atraem elogios dos críticos e incluem 
excelentes refeições no Old Hickory 
Steakhouse, no ambiente festivo de quintal 
do Zeppole Coastal Italian, na Riverwalk 
Cantina ou no bar esportivo de muita 
agitação, Texan Station

 Paradise Springs™ Resort Pool com 
capacidade para até 3.200 pessoas para 
eventos de grupo



Reuniões mais inteligentes. Resultados surpreendentes. 

Uma associação incomparável.
O processo singular de descoberta do Gaylord Hotels cria uma 
associação incomparável — juntos descobriremos o que você 
precisa para uma reunião bem-sucedida. Então nossas ESTRELAS 
transformam-na em realidade. Gastronomia de categoria mundial, 
espaço criativo para sociabilizar ou networking, inigualável experiência 
em reuniões além de restaurantes no local equivalem ao máximo em 
reuniões — aquelas de sucesso total.

Para desfrutar de tudo que o Gaylord Hotels pode oferecer  
ou para mais detalhes sobre cada uma de nossas propriedades, 

ligue para nós ou acesse hoje mesmo nosso Website.

MeetGaylordHotels.com  |  1-877-677-9352

No Gaylord Hotels sabemos o que é preciso fazer para propiciar 
uma experiência inesquecível nas reuniões, com um nível 
de serviço inigualável e um foco concentrado nos objetivos 
individuais de cada um de nossos clientes. Quando você faz 
uma reserva para sua reunião com Gaylord Hotels pode esperar:

serviço inigualável: Como seu parceiro dedicado, nos 
concentramos no sucesso de sua reunião. Ao ouvirmos suas 
necessidades e expectativas e avaliarmos sua reunião com 
flexibilidade, criatividade e empenho, vamos juntos realizá-la 
impecavelmente. Faremos o que for necessário para cumprir esta 
promessa e surpreender você o tempo todo durante o evento.

Profissionalismo Comprovado: Aproveitamos nossa 
experiência, criatividade e capacidade de adaptação para 
ajudar você a cumprir os objetivos da reunião e a obter um 
resultado positivo.

experiências extraordinárias: No Gaylord Hotels, nos 
orgulhamos de poder oferecer “tudo em um só local” – desde 
espaços para reuniões e quartos estrategicamente localizados 
até restaurantes e entretenimentos de classe mundial – que 
possibilitam oportunidades ilimitadas para sociabilização 
ou networking.

uma expectativa de excelência. No Gaylord Hotels, serviço 
impecável é mais do que um objetivo; é uma expectativa. São 
nossas ESTRELAS e seu compromisso com sua total satisfação 
o que tornam o Gaylord Hotels o líder do segmento hoteleiro 
no setor de reuniões. Devido à nossa dedicação a vocês, nos-
sos clientes, nossos hotéis continuamente estabelecem um pa-
drão de excelência em extraordinárias instalações para reuniões, 
além de experiências gastronômicas e de entretenimento a 
nível mundial.


