TARIFÁRIO MAQUINÉ PARK HOTEL
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA – 12 A 15/11/2021
PROCLAMAÇÃO
(3 noites)

Standard

Luxo

Suíte Hidro
Individual
Sem
Varanda

Suíte Hidro
Individual
Com
Varanda

Suíte Máster
Chalés
Hidro Dupla

Duplo (2 adultos)
Triplo (3 adultos)
Quadruplo (4 adultos)

R$ 3.350
R$ 4.774
R$ 6.030

R$ 3.853
R$ 5.490
R$ 6.935

R$ 4.020
R$ 5.729
R$ 8.453

R$ 4.188
R$ 5.967
R$ 7.538

R$ 4.355
R$ 6.206
R$ 7.839

Quíntuplo (5 adultos)
CHD 06-10 (excedente)

R$ 7.119
R$ 838

R$ 8.187
R$ 963

R$ 1.005

R$ 1.047

R$ 1.089

R$ 6.365
R$ 7.718
R$ 796

➢ 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 (de acordo com a programação do hotel); Atrações musicais.
➢ Alimentação inclusa:
Sexta-feira: Jantar de Boas Vindas
Sábado: Café da manhã, Churrasco Maquiné, Chá da tarde, Noite de Massas e Risotos ao Vivo c/ Pizzas
Domingo: Café da manhã, Almoço Maquiné, Chá da tarde e Jantar de Peixes & Cia
Segunda-feira: Café da manhã e Comida Mineira de Despedida
➢ Nossos horários:
Check-in: a partir de 13h / Checkout: até 15hs (checkout ágil e agendado)
➢ Política tarifária para crianças:
Crianças de 0 a 05 anos: cortesia
Crianças de 6 a 10 anos: cortesia de uma criança por apto
Crianças de 6 a 10 anos excedente, tarifação da tabela;
Crianças a partir de 11 anos: tarifação de adulto da tabela
➢ Formas de pagamento:
Os pacotes poderão ser parcelados em até 6 vezes sem juros sendo, uma entrada por meio de boleto
bancário no ato da reserva e o restante em até 5 vezes nos cartões Elo, Mastercard ou Elo à saída do
hotel. Ou pagamento total antecipado através de depósito bancário, mediante desconto de 5% 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.

