TARIFÁRIO MAQUINÉ PARK HOTEL
NAMORADOS - 02 NOITES

10 A 12/06

Standard

Duplo
Triplo
Quadruplo
Quíntuplo

Luxo

R$ 2.283
R$ 3.253
R$ 4.109
R$ 4.851

R$ 2.625
R$ 3.741
R$ 4.726
R$ 5.579

R$ 571

R$ 656

Crianças de 0-5 anos
1ª Criança de 6-10 anos
2ª Criança de 6-10 anos

Suíte Hidro
Suíte Luxo Suíte Máster
Individual
Hidro Individual - Hidro Dupla
Sem Varanda
Com varanda Com varanda
R$ 2.740
R$ 2.854
R$ 2.968
R$ 3.904
R$ 4.067
R$ 4.229
R$ 4.931
R$ 5.137
R$ 5.342
R$ 5.822
R$ 6.064
R$ 6.307
cortesia
cortesia (1 por apto)
R$ 685
R$ 713
R$ 742
R$ 1.096
R$ 1.142
R$ 1.187

Chalés

R$ 4.338
R$ 5.259

R$ 542

Crianças de 11-13 anos
R$ 913 R$ 1.050
➢ Nossa estrutura de lazer
Piscina semiolímpica; Piscina com cascata com 4 corredeiras d’água; Piscina aquecida coberta;
Parque aquático infantil com Brinquedão; Ofurô; Sauna; Salão de jogos com mesas de ping pong, totó e
sinuca; Pesqueiro (pesca e solte); Isca para pesca; Quadras gramadas de futebol Society, peteca e vôlei;
Playground para crianças; Cama elástica para crianças até 12 anos; Recreação infantil com atividades ao
ar livre para crianças a partir de 6 anos; (crianças menores poderão participar desde que acompanhada
dos pais); Passeios a cavalo e charrete (sábado e domingo de manhã).
➢

Alimentação inclusa:

Sexta-feira: Jantar de Boas Vindas
Sábado: Café da manhã, Churrasco, chá da tarde e Jantar Romântico c/ Música ao Vivo
Domingo: Café da manhã e Almoço
➢

Nossos horários:

Check-in: a partir de 13h
Checkout: até 12hs (checkout ágil e agendado). Consulte-nos sobre late check out.
➢

Política tarifária para crianças:

Crianças de 0 a 05 anos: cortesia
1 crianças de 6 a 10 anos: cortesia de uma criança por apto
A partir da 2ª criança de 6 a 10 anos, tarifação da tabela;
➢

Formas de pagamento:

Os pacotes poderão ser parcelados em até 5 vezes sem juros sendo, uma entrada de 30% por meio de
depósito bancário no ato da reserva e o restante em até 4 vezes nos cartões Elo, Mastercard ou Elo à
saída do hotel. Ou pagamento total antecipado através de depósito bancário, mediante desconto de 7%
sobre os valores dos pacotes.
➢

O que não está incluso:

Bebidas, porções, picolés ou qualquer tipo de extra.
➢

Não é permitido:

Infelizmente não aceitamos pets;
Não é permitido o consumo de bebidas e alimentos nas áreas comuns do hotel, que não sejam adquiridos
em nossos pontos de venda (se pretender consumir bebidas não fornecidas pelo hotel como vinho, whisky,
gin etc, consulte antecipadamente as taxas de rolha);
Não permitimos o uso de caixas de som (tipo JBL) nas áreas comuns.

