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Hotel Axten, Caxias do Sul, será reaberto com a bandeira Travel Inn 
M.Stortti / Divulgação 
 

Após ter sido fechado pela Rede de Hotéis Dall'Onder e até devolvido para a construtora, um hotel 
em Caxias do Sul foi assumido por uma tradicional rede hoteleira e será reaberto. O Dall'Onder 
Axten passará a ter a bandeira Travel Inn. A retomada do empreendimento está prevista para a 
segunda quinzena de agosto.  

Inaugurado recém em dezembro de 2019, o hotel tem 204 apartamentos em 18 andares. A área 
construída tem 15 mil metros quadrados. Recebeu um investimento de R$ 61 milhões.    

Atualmente, a Rede Travel Inn está presente na capital e no interior de São Paulo, além de Trancoso, 
na Bahia. Já o Rio Grande do Sul está entre os destinos procurados por parte dos clientes da 
companhia, comenta Manuel Gama, diretor da Travel Inn: 

- Além de Porto Alegre e o interior gaúcho serem também polos geradores de diárias para nossas 
unidades hoteleiras. O hotel Travel Inn Axten Caxias do Sul possui todos os requisitos para ser bem 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2020/04/hotel-em-caxias-do-sul-fecha-as-portas-e-demite-cerca-de-50-funcionarios-ck9026rq900j401qwixg5vsba.html
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sucedido. Sua localização e estrutura, com os padrões de atendimento e força comercial da Travel 
Inn, tornam o produto mais forte e preparado para ser mais um caso de sucesso de nossa tradicional 
rede hoteleira - finaliza o executivo. 

O negócio foi assessorado pela empresa gaúcha M.Stortti. Aliás, o diretor-presidente do grupo, 
Maurenio Stortti, está lançando neste mês o livro "E agora, como eu toco o meu negócio?", tema 
bastante apropriado para o momento. 

Axten Caxias do Sul 

O fechamento do foi tornado público em meados de abril, quando foram demitidas 50 pessoas. No 
dia 17 de março deste ano, os vereadores de Caxias do Sul aprovaram a autorização para instalação 
de uma passarela que ligaria o Dall'Onder Axten Hotel ao Shopping Iguatemi. As obras nem 
chegaram a começar.  

 

Colunista Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br) 

Colaborou Daniel Giussani (daniel.giussani@zerohora.com.br) 

Siga Giane Guerra no Facebook 

Leia aqui outras notícias da colunista    

 

Fonte: Gaúcha ZH 
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