
Uma nova forma de hospedagem



O My Flat Hotel apresenta o Vila My Flat, uma nova forma de

hospedagem, que oferece acomodações para grupos ou famílias que

desejam se hospedar por períodos de tempo mais longos, a partir de 5

dias, com preços mais acessíveis.

O Vila My Flat é uma unidade separada e autônoma, que encontra-se a

uma distância de 200 metros do My Flat Hotel, e o acesso se dá pela

entrada do Estacionamento Ipiranga Parking.
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As acomodações têm camas de solteiro ou casal Queen Size, armário,

ventilador de teto, cofre digital, ar-condicionado, sala com TV, cozinha

com geladeira, fogão, micro-ondas, armário com utensílios domésticos,

banheiro e área de serviço.

A área gourmet está equipada com churrasqueira, refrigerador grande,

pia, mesas e cadeiras, e é compartilhada entre todos os apartamentos.

Wi-Fi gratuito em toda a área.



Para estadias a partir de 5 dias.

Bom para empresas e grupos.

Melhor custo-benefício em relação à hospedagem em hotel.

Opções, com ou sem café da manhã, servidas no My Flat Hotel.

Preços especiais para estadia de 30 dias.



Sala com TV. Cozinha com
refrigerador, fogão, micro-ondas e
utensílios. Quarto com 3 camas de
solteiro, ar-condicionado e armário.
Quarto com 2 camas de solteiro,
ventilador de teto, armário e cofre.
Banheiro e área de serviço.

Apartamento 1:
Piso Térreo















Quarto amplo com 3 camas
de solteiro, ar-condicionado,
TV, refrigerador, micro-ondas,
armário, cofre e banheiro.

Apartamento 2:
Piso Térreo











Sala com TV. Cozinha com
refrigerador, fogão, micro-
ondas e utensílios. Quarto
com 3 camas de solteiro,
ar-condicionado e armário.
Quarto com 2 camas de
solteiro, ventilador de teto,
armário e cofre. Banheiro
e área de serviço.

Apartamento 3:
Piso superior 

(acesso por escada)



















Quarto com 2 camas de
solteiro, ar-condicionado,
armário e cofre. Quarto
amplo com 3 camas de
solteiro, ventilador de teto,
TV, refrigerador, micro-
ondas, armário e banheiro.

Apartamento 4:
Piso superior 

(acesso por escada)









Vila My Flat

Área Gourmet







Vila My Flat

Área Externa









Conheça o Vila My Flat e 
descubra uma nova forma 

de hospedagem!



Saiba mais
sobre o Vila My Flat

www.myf lathote l .com.br

Acesse

/myf lathote l

Curta a nossa Fan Page



Rua Francisco Franco, nº 561
Entrada pelo Estacionamento Ipiranga Parking, 
a 200 metros do My Flat Hotel. 

Centro • Mogi das Cruzes/SP 
CEP 08710-610

+55 11 4735-2200 (reservas)
reservas@myflathotel.com.br 
www.myflathotel.com.br

My Flat Hotel 
Rua Santana, 378 • Centro

Vila My Flat
Francisco Franco, 561 • Centro


