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Quer ir de carro ou montar seu grupo para Caldas Novas - GO? 

Trabalhamos também, com hospedagem nos Hotéis do Grupo Privé. 

De quebra você ganha entrada free nos Parques Aquáticos. 

Solicite cotação com um de nossos atendentes. 

 

Prive Atrium Thermas 
Conta com um total de 168 apartamentos, localização distinta e ar de serenidade, o hotel valoriza a calma, o aconchego 

e o fácil acesso. É, habitualmente, considerado um dos melhores hotéis em Caldas Novas. Fica situado na região mais 

nobre e valorizada da cidade, próximo aos parques do Privé Diversão, a cerca de 400 metros do Clube Privé e do Water 

Park. É um colírio aos olhos dos visitantes e retribui a beleza com sua vista panorâmica de toda a cidade de Caldas 

Novas. 
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Prive Boulevard Suíte Hotel 
Possui 402 apartamentos, todos com dois ambientes, o Prive Boulevard Suíte Hotel é o pioneiro da categoria superluxo 

na cidade. É um imponente e elegante hotel em Caldas Novas. Detém uma estrutura comparável aos melhores hotéis 

da categoria no mundo. Em seu vasto e atraente interior, entre as atrações que constituem o elegante hotel, estão: 5 

piscinas termais, 3 ofurôs, academia, dois salões de eventos, loja de souvenir, pizzaria e uma choperia, com música ao 

vivo na parte externa. Todos os apartamentos contam com espaço adequado para receber confortavelmente os 

hóspedes. Opção perfeita para quem preza pela variedade de eventos e pela facilidade de locomoção. 

Prive Riviera Park Hotel 
É o mais moderno hotel em Caldas Novas. Considerado o maior hotel de águas termais do Brasil Possui 780 

apartamentos, 15 piscinas termais (quentes e frias), entre adultas e infantis, e, inclusive, uma coberta. Para realização 

de eventos, conta com um centro de convenções para 500 pessoas e um amplo restaurante. Está localizado 

estrategicamente no Centro Turístico da cidade, lugar em que estão concentrados os principais comércios e opções de 

lazer da cidade. Dentre as variadas atrações, destacam-se os melhores parques aquáticos de Caldas Novas – Clube 

Privé e Water Park – ambos do Privé Diversão. Não obstante, em seu interior, dispõe de um serviço exclusivo de pet 

care, para aqueles que consideram os PETS como parte da família. No local também oferecemos serviços terceirizados 

de massagem e estética. Consulte a recepção para mais informações. 

Prive Thermas Hotel 
Quando o assunto é tradição na região de Caldas Novas, um nome sempre é lembrado: Prive Thermas Hotel. Além da 

história ímpar, o local é reconhecido pelo ar moderno e pela política de sustentabilidade. Em suas dependências, reúne 

conforto em seus apartamentos, muita área verde e um respeitável espaço de lazer. Entre as atrações disponibilizadas, 

destacam-se: piscinas termais, cascata de água quente, bar molhado, academia, brinquedoteca, restaurantes, entre 

muitos outros. A sua localização privilegiada é outro ponto relevante. Esse hotel em Caldas Novas é um marco do 

centro turístico da cidade, concentrando inúmeras atrações ao seu redor, como os clubes do Privé Diversão: Water 

Park e Clube Privé. 
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Prive Marina Flat & Náutica 
A localização, a vista e a tranquilidade são as características mais fortes do Prive Marina Flat e Náutica, afinal está 

localizado às margens do Lago Corumbá em Caldas Novas. Conta com 160 apartamentos, 7 piscinas termais, entre 

quentes e frias, sauna seca, academia, salão de jogos e serviço de recepção 24 horas. Uma garantia de diversão para 

os adultos e para as crianças. Repleto de natureza por todos os seus lados, o hotel fica ao lado do parque aquático 

Náutico Praia Clube, que conta com atrações espetaculares: piscina de ondas, piscina com megahidro, acquakids, 

playground, passeios de escuna, bares, restaurantes e muito mais. 

Prive Alta Vista Thermas Resort 
É um dos novos resorts em Caldas Novas. Excelente oportunidade para viver os melhores momentos, é um 

empreendimento com 5 torres de 6 andares onde será possível contemplar a melhor vista da cidade, desfrutar das 

piscinas com água termal (externa e coberta), ofurôs, fitness center, playground, salas de jogos para adultos e crianças, 

cinema, um delicioso complexo gastronômico e ainda relaxar no SPA. Fica localizado próximo ao Centro Turístico 

(aproximadamente 1,2 km) onde concentram os principais comércios e atrações de lazer da cidade, dentre elas, 

destacam-se os melhores parques aquáticos de Caldas Novas – Clube Privé e Water Park – ambos do Privé Diversão. 

Prive Ilhas do Lago Eco Resort 
É o primeiro resort em Caldas Novas com apartamentos de alto padrão às margens do Lago Corumbá. São piscinas 

com borda infinita, ofurô, decks, cafeteria, salão de jogos, kidsclub, fitness center e restaurante com vista para o lago. 

Áreas de lazer especialmente pensados para toda a família, com piscinas adulto e espaço acqua kids, além de uma 

vista contemplativa da natureza exuberante. Vai ser fácil aproveitar muito esse paraíso de férias! Para a diversão ser 

completa, o resort fica localizado próximo ao Náutico Praia Clube, o melhor parque aquático às margens do Lago 

Corumbá. Dentre as atrações do parque, destacam-se: a Ilha do Kaká; piscina de ondas; mega hidro e o passeio de 

escuna opcional no lago. 
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