
OLD SCHOOL 2022 

HOSPEDAGEM & TRANSPORTE 
 

 

HOSPEDAGEM 

 

- Toda hospedagem deve ser contratada diretamente pelo participante com 

o hotel desejado. Disponibilizamos abaixo uma lista com os hotéis e valores 

para a Conferência Old School. 

 

- Devido à grande procura por hotéis na cidade de Franca/SP na data da 

Conferência Old School, sugerimos enfaticamente que os participantes 

façam reserva da hospedagem ANTES de realizarem a inscrição para a 

Conferência. 

 

- Menores viajando desacompanhados dos pais (ex. apenas com um dos 

pais ou com parentes): Acompanhante deverá apresentar autorização dos 

pais/responsáveis, de próprio punho, assinada com firma reconhecida, 

autorizando viagem e hospedagem no hotel escolhido  

 

Hotel Comfort – Informar que a reserva é para a Conferência Old School 

 

Café da manhã incluído (almoço e jantar por conta do participante) 

 

Categoria Superior  

 

1 Diária em apartamento single (uma pessoa): à confirmar 

1 Diária em apartamento duplo (duas pessoas): à confirmar 

 

Categoria Luxo 

 

1 Diária em apartamento single (uma pessoa): à confirmar 

1 Diária em apartamento duplo (duas pessoas): à confirmar 

 

Criança até 7 anos no apartamento com os pais - cortesia 

 

Av. Miguel Sábio de Mello, 1505. Jardim Alvorada. Franca/SP 

Telefone: 16 2103-5100 

E-mail: reservas.cfr@atlanticahotels.com.br  

Site: https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/comfort-hotel-franca-franca-

brasil  

mailto:reservas.cfr@atlanticahotels.com.br
https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/comfort-hotel-franca-franca-brasil
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Hotel Dan Inn Franca – Informar que a reserva é para a Conferência Old 

School 

 

Café da manhã incluído (almoço e jantar por conta do participante) 

 

1 Diária em apartamento single (uma pessoa): à confirmar 

1 Diária em apartamento duplo (duas pessoas): à confirmar 

1 Diária em apartamento triplo (três pessoas): à confirmar 

 

Criança até 7 anos no apartamento com os pais - cortesia 

 

R. Alfredo Tosí, 1088. Núcleo Agrícola Alpha. Franca/SP 

Telefone: 16 3727-4200 

E-mail: reservas1@daninnfranca.com.br  

Site: http://www.hoteisnacionalinn.com/franca/dan-inn-franca  

 

Hotel Imperador Palace – Informar que a reserva é para a Conferência Old 

School 

 

Café da manhã incluído (almoço e jantar por conta do participante) 

 

1 Diária em apartamento single (uma pessoa): à confirmar 

1 Diária em apartamento duplo (duas pessoas): à confirmar 

1 Diária em apartamento triplo (três pessoas): à confirmar 

 

Criança até 7 anos no apartamento com os pais - cortesia 

 

Av. Presidente Vargas, 666. Cidade Nova. Franca/SP 

Telefone: 16 2104-9000  

E-mail: atendimento@imperadorpalace.com.br  

Site: https://www.imperadorpalace.com.br  

 

Hotel JP Palace – Informar que a reserva é para a Conferência Old School 

 

Café da manhã incluído (almoço e jantar por conta do participante) 

 

1 Diária em apartamento single (uma pessoa): à confirmar 

1 Diária em apartamento duplo (duas pessoas): à confirmar 

1 Diária em apartamento triplo (três pessoas): à confirmar 

 

Não há cortesia para crianças 
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Av. Paulo VI, 255. Parque Francal. Franca/SP 

Telefone: 16 3721-4040 

E-mail: jp@jppalacehotel.com.br  

Site: http://www.jppalacehotel.com.br  

 

- Outras opções de hospedagem podem ser encontradas em: 

 

- Booking.com - https://www.booking.com/index.pt-br.html  

- Airbnb – https://www.airbnb.com.br/  

 

- Sugerimos, ainda, que opções de hospedagem sejam consideradas nas 

seguintes cidades: 

 

- Patrocínio Paulista 

- Batatais 

- Ribeirão Preto 

- São Sebastião do Paraíso 

- Orlândia 

- Barretos 

 

Traslados 

 

A Conferência Old School e a Sociedade Missionária Defesa do Evangelho 

não oferecem serviço de traslado. O participante é responsável por entrar 

em contato com a prestadora de serviço de sua preferência. Não nos 

responsabilizamos pelo serviço prestado. 

 

Informações Úteis Sobre Traslado 

 

- O maior aeroporto comercial da região é o aeroporto Leite Lopes, de 

Ribeirão Preto/SP, distante 80km do local de realização da Conferência Old 

School 

 

- O aeroporto Tenente Lund Presotto, de Franca/SP, provavelmente 

começará a operar voos comerciais pela companhia Gol até o final de 2020. 

Maiores informações poderão ser obtidas diretamente com a companhia 

aérea - https://www.voegol.com.br – ou diretamente no aeroporto, pelo 

telefone 16 3701-7304 

 

Serviço de Ônibus 
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De Ribeirão Preto à Franca o serviço de viação é realizado pela empresa 

São Bento - http://www.vsb.com.br 

 

De São Paulo / Capital a Franca o serviço de viação é realizado pela 

empresa Cometa - https://www.viacaocometa.com.br  

 

Locadoras de Veículos 

 

Ribeirão Preto 

 

- Unidas | https://www.unidas.com.br/  - 16 3617-6222 

- Movida | https://www.movida.com.br/ - 0800 606 8686 

- Localiza Hertz | https://www.localizahertz.com/brasil/pt-br - 16 3913-2000 

 

Franca 

 

- Unidas | https://www.unidas.com.br/  - 16 3721-9093 

- Movida | https://www.movida.com.br/ - 0800 606 8686 

- Localiza Hertz | https://www.localizahertz.com/brasil/pt-br - 16 3721-2200 

 

Táxi 

 

Ribeirão Preto 

 

- Ponto de Táxi Aeroporto - 16 3626-2451 

- CooperTáxi Ribeirão - 16 3323-7000 

 

Franca 

 

- Coopertáxi Franca - 16 3703-2333 

- Ponto de Táxi Rodoviária de Franca - 16 3722-4009 
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