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Apresentação



Diversão
o ano inteiro

Há 25 anos, o Barretos Country começou sua jornada na 

cidade de Barretos. O resort, na época ainda um hotel, tinha 7 

mil metros quadrados e funcionava nas mesmas dependências 

do antigo Hotel Albatroz. Hoje, o Resort mais Country do Brasil, 

como é conhecido, possui mais de 200 mil metros quadrados 

que abrigam um parque aquático com mais de 40 atrações, 

como Fazendinha, Tirolesa e muitas outras, além de 

restaurantes, bares, quiosques, chalés e um novo 

empreendimento, o Barretos Country Thermas Suítes, uma 

torre com 72 apartamentos recém-construídos, fruto da 

parceria com o GR GROUP, firmada em julho de 2017.



Localização

Barretos



SÃO PAULO • 425 KM

SÃO CARLOS • 193 KM

RIBEIRÃO PRETO • 129 KM

ARAÇATUBA • 246 KM

OLÍMPIA • 48 KM

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO • 93 KM

LOCALIZAÇÃO

COM FÁCIL ACESSO!

privilegiada



Resort

Tranquilidade,
conforto e segurançatudo aqui



A saúde e a segurança da
sua família em primeiro lugar!

Para proteger e garantir que nossos hóspedes, colaboradores e visitantes tenham a tranquilidade para viver 

momentos inesquecíveis, criamos um protocolo de segurança de alto padrão, com medidas de segurança de 

combate ao Coronavírus (Covid-19) que seguem normas mundiais de prevenção, higienização e utilização.



Segurança

O tratamento das águas de nossas atrações sempre foi uma de nossas 

prioridades, e agora, tomamos medidas mais rígidas. Com produtos de alta 

qualidade, aumentamos os níveis e medições de tratamento das águas, evitando 

a proliferação da Covid-19 e garantindo a sua diversão com total segurança.

Os quartos passarão por um minucioso processo de limpeza e desinfecção seguindo 

as recomendações dos órgãos competentes, assim como as áreas comuns do 

complexo de resort e parque aquático, que terão suas limpezas intensificadas e 

revisadas, utilizando os melhores produtos de combate ao vírus, garantindo a todos 

usufruir de toda a estrutura sem qualquer risco.

PRODUTOS DE QUALIDADE E MEDIDAS
RÍGIDAS NO TRATAMENTO DAS ÁGUAS

Para garantir a saúde e a segurança, o uso da máscara de proteção é obrigatório em 

todas as dependências do complexo, podendo apenas retirá-la durante o uso de 

piscinas e de algumas atrações. Essa regra aplica-se também aos colaboradores, 

que estarão sempre com o item de segurança e fiscalizando o uso do mesmo.

RIGOROSIDADE COM A PROTEÇÃO
E MEDIDAS MUNDIAIS DE PREVENÇÃO

HIGIENE INTENSIFICADA COM
PADRÕES MUNDIAIS DE LIMPEZA



Segurança

Todos os nossos colaboradores serão monitorados para rápida identificação em 

um possível caso de sintomas e estarão equipados com todos os EPI’s 

recomendados para garantir maior segurança a todos.

EQUIPAMOS E MONITORAMOS
NOSSOS COLABORADORES

Seguindo o Art. 22, do decreto 10.700, de 6 de outubro de 2020, publicado pela Prefeitura 

Municipal de Barretos, utilizamos o sistema de self-service em nosso buffet e refeições, 

tornando obrigatório o uso de máscara de proteção e luvas plásticas descartáveis no 

momento da seleção de alimentos em nosso sistema de refeição.

SELF-SERVICE DE BUFFET E REFEIÇÕES
COM USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E LUVAS

Para garantir a segurança e o distanciamento seguimos normas governamentais 

restringindo em 40% a ocupação total de passantes no parque aquático, 

tornando assim nosso complexo livre de aglomerações, filas e riscos a saúde.

CAPACIDADE DE VISITANTES REDUZIDAS
NO PARQUE AQUÁTICO



Segurança
Todos os nossos pontos de consumo e áreas comuns serão reorganizados 

para garantir o distanciamento recomendado entre mesas, cadeiras e 

pessoas, proporcionando mais conforto e tranquilidade a todos.

Ambientes muito fechados e serviços que gerem aglomeração não estarão 

disponíveis e serão substituídos ou realocados em ambientes mais espaçosos.

O Barretos Country tem uma área de mais de 200 mil metros quadrados, 

proporcionando maior conforto, segurança e uma experiência agradável ao ar livre.

Aproveitando toda a estrutura e espaço ao ar livre oferecidos pelo 

Barretos Country, foi desenvolvida uma programação de lazer especial 

para a família, focada em atividades ao ar livre, em ambientes abertos 

e próximos da natureza, garantindo diversão e segurança para todos.

MAIOR DISTÂNCIA ENTRE
PESSOAS, MESAS E CADEIRAS

NOVAS EXPERIÊNCIAS AO AR LIVRE
PARA CURTIR COM A FAMÍLIA

REDUZIMOS AMBIENTES E SERVIÇOS
DE ALTA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS



Segurança

Todos os nossos colaboradores foram treinados e capacitados sobre todas 

as recomendações, prevenções e medidas que estão sendo adotadas para 

garantir a segurança de todos.

Nosso protocolo de saúde foi desenvolvido sob a supervisão e a consultoria 

da São Francisco Saúde, para dar todo o suporte aos hóspedes e aos nossos 

colaboradores, que estarão acompanhando e orientando todo esse processo 

de reabertura.

ASSISTÊNCIA DE SAÚDE REFORÇADA

EQUIPE TREINADA, PRONTA
PARA RECEBER HÓSPEDES

Disponibilizamos dezenas de dispensers e totens de álcool em gel por todo o 

complexo, reforçamos a comunicação da importancia da assepcia e 

higienização de braços e mãos, e a fiscalização do uso obrigatório de 

máscara em áreas comuns de todo o complexo.

TOTENS E DISPENSERS DE ÁCOOL



Chalé Luxo Rancho Suítes Vip

Valorizando as raízes, costumes, histórias e cultura de Barretos e região, o Barretos Country Resort & Thermas 

oferece estrutura de primeira, lembrando os tempos da fazenda, aliado à cultura do rodeio, sem deixar para trás o 

excelente atendimento, o conforto e o bom gosto.

CHECK-IN 17h
CHECKOUT 13h

TOTAL DE APTOS
144 UN

SOSSEGO, DESCANSO E 
SEGURANÇA, TUDO AQUI!

Acomodações



Apartamento próximo ao Thermas Park, 

de alvenaria com ar-condicionado split, 

cama box, frigobar, ventilador de teto e 

TV de LCD.

Chalé

WI-FI

FRIGOBAR VENTILADOR TV MODERNA

AR-CONDICIONADO CAMA BOX ATÉ 7 PESSOAS

7



WI-FI

FRIGOBAR VENTILADOR TV MODERNA

AR-CONDICIONADO CAMA BOX ATÉ 4 PESSOAS

Luxo
Apartamento próximo à piscina e 

à recepção, de alvenaria com varanda,

ar-condicionado split, cama box, frigobar, 



Apartamentos pré-moldados em madeira, 

com ar-condicionado split, cama box, 

frigobar, ventilador de teto e TV de LCD.

WI-FI

FRIGOBAR VENTILADOR TV MODERNA

AR-CONDICIONADO CAMA BOX ATÉ 5 PESSOAS

5

Rancho



Apartamento feito de alvenaria, próximo 

à piscina e à recepção, com cofre privativo,

ar-condicionado, cama box, frigobar, 

cozinha americana e TV de LCD.

WI-FI

FRIGOBAR TV MODERNA

AR-CONDICIONADO CAMA BOX

ATÉ 7 PESSOAS

7

Suítes



Apartamento próximo à piscina

e à recepção, de alvenaria, com varanda,

ar-condicionado split, cama box, frigobar, 

nova mobília, ventilador de teto e TV

de LCD.

WI-FI

FRIGOBAR VENTILADOR TV MODERNA

AR-CONDICIONADO CAMA BOX ATÉ 4 PESSOAS

Vip



Gastronomia

É possível se deliciar com uma variedade de opções culinárias.

O Barretos Country oferece o melhor da gastronomia, a legítima 

culinária caipira e até já ganhou diversos prêmios gastronômicos de comida 

regional. Já o Big John Bar e o Barnabé Beach, os bares que ficam perto da praia 

do resort, oferecem porções, lanches e diversos tipos de bebidas. Além de todas essas delícias, há diversos 

quiosques dentro do parque aquático do Barretos Country que oferecem pastéis, espetinhos, milho verde, 

tapioca, sorvetes, açaís e muito mais.



Horários
• Acompanha funcionamento

do Thermas Park

Das 10h às 18h    

• Acompanha funcionamento

do Thermas Park

Das 10h às 18h    

BIG JOHN
BAR

BARNABÉ
BEACH



FAZENDINHA, MINIZOO
E MUUUITA AVENTURA!

Todos os dias, na Fazendinha, os hóspedes podem 

pescar, tirar leite da vaquinha, dar banho e passear na 

búfala Xuxinha, passear a cavalo e curtir o canto das aves 

ou a fofura dos coelhinhos no MiniZoo. Já no Parque da 

Aventura, é possível curtir Arvorismo, Passeio de 

Trenzinho Caipira, Passeio de Trole e muito mais. Todas 

essas atividades são acompanhadas por um monitor 

especializado e não oferecem qualquer risco.

Diferencial



Comodidades

2 COPAS DA MAMÃE

MINIBERÇO

BANHEIRA

CARRINHO DE BEBÊ



Thermas Park



PRIMEIRO PARQUE AQUÁTICO 
COM TEMATIZAÇÃO COUNTRY 
DO BRASIL.

Atrações+40

Como medidas de proteção e segurança as atrações Ice Bar e Parque de Aventura 
estão temporariamente inativas.

Todas as atrações do complexo mais country 
do Brasil são acompanhadas de pertinho por 
uma equipe de recreadores especializados e 
por um time profissional de guarda-vidas, 
que visam garantir a segurança de todos na 
hora de brincar, se divertir e ser feliz!







Para quem gosta de adrenalina, o parque 

oferece toboáguas radicais, tirolesas e muito 

mais. Já quem prefere algo mais família, o 

parque oferece passeios no rio de corredeira, 

lagoa para descanso e até mesmo uma incrível 

praia artificial com areia de verdade. E claro, 

não se pode esquecer das crianças que, além 

das atrações mais tranquilas, também podem 

curtir um incrível playground, piscinas infantis

e uma equipe de recreação treinada para levar 

alegria e felicidade a todos.
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