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Caro hóspede,

Desde março de 2003, nós do Hotel O Casarão buscamos manter nosso 
compromisso em atendê-lo com toda a receptividade e carinho característicos 
do interior, aliando modernidade e praticidade em nossos equipamentos e 
métodos de trabalho.

Seguindo esse pensamento, criamos esse manual usando uma linguagem 
clara e um formato prático, com o objetivo de atualiza-lo sobre todos os 
produtos e serviços que temos a oferecer. Uma peça compatível com a 
agilidade que você precisa e a personalidade do hotel.

A qualquer hora do dia ou da noite, você pode solicitar à nossa equipe o que 
for de sua necessidade. Sempre que possível, seja ela qual for teremos o 
maior prazer em resolver.

Esperamos que sua estada conosco seja uma forma de recuperar suas 
energias para mais um dia de trabalho ou lazer, com muita alegria e disposição.

Atenciosamente, 
Hotel O Casarão

Horários
CHECK – IN: A partir da 15:00
CHECK – OUT: Até às 12:00

Reservas
Período máximo de espera até às 19h00min da data do check-in, após esse 
período será cancelada automaticamente toda a reserva.

Serviços
Consultar cardápio e valores nas próximas páginas.

Café da manhã
Segunda à sexta-feira: 06h30min às 09h30min 
Sábados, domingos e feriados: 07h00min às 11h00min.

Jantar
Segunda à quinta-feira: 19h00min às 22h00min

Serviço de quarto
Todos os dias 24 horas
Todos os itens do cardápio seguindo os horários dos pontos de venda

Bar
Todos os dias 24 horas.

Mercadinho
Todos os dias 24 horas
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Lavanderia

• Preenchimento da comanda.
• Sábados, domingo e feriados o prazo de entrega passará a contar a partir das 
09h00min do próximo dia útil.

Roupas Normais/ Regular: 
Retiradas até às 09h00min serão devolvidas no próximo dia útil até às 20h00min. 

Expresso 50%: 
Roupas retiradas até às 09h00min com solicitação de entrega para o mesmo 
dia serão devolvidas até às 20h00min com acréscimo de 50% sobre o preço 
de tabela. 

Nossas Suítes

Todas nossas 24 suítes contam com banheiro com aquecimento de água para pia e 
chuveiro, pontos de acesso à internet, acesso à internet sem fio, canais de tv a cabo, 
telefone, ar condicionado, frigobar, cofre, bancada para trabalho e box com colchão 
de mola. Além destes itens básicos de conforto possuímos 4 (quatro) categorias 
que são diferenciadas por itens de conforto e configurações dos leitos conforme 
descriminamos abaixo:

STANDARD
Leitos: 1 cama de casal + 1 cama de solteiro
Configuração básica de conforto

SUPERIOR
Leitos: 1 cama de casal Queen Size
Configuração básica de conforto

LUXO
Leitos: 1 cama de casal Queen Size
Conforto extra: tv de plasma de 20’’, layout de móveis diferenciado, secador de 
cabelo, espelho de corpo inteiro, situado no último andar do edifício.

LUXO ESPECIAL
Leitos: 1 cama de casal Queen Size + 1 cama de solteiro
Conforto extra: tv LCD de 42’’ Smart tv com acesso a internet e canal NETFLIX 
disponível, secador de cabelo, layout de móveis diferenciado, telefone sem fio, 
chaleira elétrica; kit cortesia com sache de nescafé, sache de chá e água.

Solicite um upgrade para uma categoria acima da qual está hospedado, que na primeira 
hospedagem faremos o mesmo valor da diária da categoria que estiver reservado.
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PROMOCIONAIS

Final de Semana
Traga a família!
Mude a rotina e traga a família para conhecer a cidade que você trabalha, daremos um 
desconto especial na diária e indicaremos alguns pontos de lazer para sua diversão.

Noite de Núpcias
Uma noite especial!
Tanto um casal de noivos ou quem já tem um relacionamento a mais tempo, podem 
desfrutar de uma noite especial. Para isso nós decoramos a sua suíte e acrescentamos 
alguns itens como vela, espumante e chocolates para tornar a estadia ainda mais 
inesquecível. Para maiores informações favor consultar a recepção.

Cafeteria
Café da manhã 

(valor para quem não está hospedado)
R$ 20,00

Café da manhã servido no quarto
R$ 10,00

Lanches Frios - Pão de batata
1- Maionese, alface, tomate, queijo mussarela e presunto

2- Maionese, rúcula, tomate, queijo prato e salame
3- Cream cheese, alface, queijo fresco e peito de chester

R$ 14,00

Lanches Quentes
Pão de forma integral, peito de peru, queijo mussarela e tomate

R$ 13,00
Pão de forma tradicional, presunto, queijo mussarela e tomate

R$ 12,00
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Pratos
Strogonoff de Carne
Arroz branco, batata palha.

R$ 35,00

Strogonoff de Frango
Arroz branco, batata palha.

R$ 30,00

Lasanha á Bolonhesa
Finas camadas de massa intercaladas com mussarela,

molho bolonhesa e queijo parmesão
R$ 49,00

Espaghetti á Bolonhesa
Espaghetti com molho bolenhesa e parmesão

R$ 30,00

Bife á Parmegiana
Acompanha arroz branco e fritas

R$ 45,00

Filé de Frango á Parmegiana
Acompanha arroz branco e fritas

R$ 40,00

Creme de Mandioquinha com Bacon
Acompanha torradas, manteiga e parmesão ralado.

R$ 25,00

Canja de Galinha
Acompanha torradas, manteiga e parmesão ralado.

R$ 25,00

Combo Salada
Peito de frango grelhado, alface, rúcula, tomate, milho, pepino, cebola, beterraba, 

azeitonas e cenoura. + 1 copo de suco de laranja (300ml) + torradas
R$ 30,00

Combo Sanduiche
Pão de batata, alface, tomate, preseunto, mussarela, cenoura ralada e cream 

cheese com ou sem batata palha +1 copo de suco de laranja (300ml) 
R$ 15,00

Cremes e Caldos

Combos
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Deliciosa Porção de Fritas
350gr. de batatas fritas

R$ 15,00

Suco de Laranja Natural
Opção de adicionar leite ou polpa de frutas (apenas 1 sabor)

Morango, Mix de Frutas, Limão, Açaí, Mamão, Manga ou Banana.
Jarra com 500ml = R$ 14,50

Copo 350ml = R$ 5,00

Salada Fresca
Alface, rúcula,tomate, cenoura, pepino, cebola e palmito

R$ 10,00

Bebidas
Água sem gás ................. R$ 4,00
Água com gás ................. R$ 3,50
Água saborizada ............. R$ 4,50
Água de coco  ................. R$ 5,50
Água tônica..................... R$ 4,50
Suco lata ........................ R$ 5,00
Guaraná lata ................... R$ 4,50
Sprite lata ....................... R$ 4,50
Coca cola lata  ................ R$ 4,50
Coca cola zero lata .......... R$ 4,50
Cerveja lata ..................... R$ 5,00

Bebidas Destiladas

Tequila R$ 13,00
Vodka Smirnof R$ 10,00
Johny Walker Red Label R$ 15,00
White Horse R$ 13,00
J&B R$ 15,00
Cachaça Fuzuê R$ 6,00
Espumante R$ 60,00 (garrafa)  

Café Expresso 24 horas - Cortesia do Hotel
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Mercadinho
     
Iogurte .................................................. R$ 4,00   
Batata Ruffles ....................................... R$ 5,00
Doritos .................................................. R$ 4,50
Achocolatado líquido 200 ml   ............... R$ 4,00
Chocolate Hersheys  ............................. R$ 2,00
Chocolate Snickers ............................... R$ 3,50
Bombom sortido ................................... R$ 2,00
Drops Halls ........................................... R$ 1,50
Chiclet Trident ....................................... R$ 2,50
Escova Dental ....................................... R$ 5,00
Creme Dental ........................................ R$ 3,00
Aparelho de Barbear ............................. R$ 5,50
Cortador de unha .................................. R$ 5,50
Absorvente ........................................... R$ 4,00
Preservativo .......................................... R$ 6,00

Frigobar 
Água sem gás ....................................... R$ 3,00
Caso desejar outras bebidas favor retirar na Cafeteria

Lavanderia

Meia, lenço, cueca e calcinha  ............... R$ 5,00
Bermuda e camiseta  ............................ R$ 6,50
Camisa e polo ....................................... R$ 8,00
Calça jeans/ social ................................ R$ 9,00
Malhas e pijamas .................................. R$ 6,50
Moletom e blusas .................................. R$ 10,00
Só passar (qualquer peça) ..................... R$ 4,00

Caso desejem, temos espaço para que você possa passar sua roupa.
Evite acidentes, não passe a roupa no apartamento.
Favor consultar a recepção

Biblioteca/Papelaria

Folha de papel A4 ................................. R$ 0,10
Copia/ impressão .................................. R$ 0,50
Digitalização .......................................... R$ 0,10
Locação de livros .................................. Cortesia
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SALA DE REUNIÕES

Aluguel da sala
Sala com ar condicionado moldável em várias configurações, como cadeiras e mesas 
para reuniões, cadeiras universitárias para treinamento, cadeiras para palestras ou 
no formato de sua necessidade.
Dependendo das configurações alteram-se as capacidades.

Equipamentos:
Projetor (Datashow), flip-chart, acesso a internet sem fio, porta banner, caixa de som  
amplificada com microfone, lousa, púlpito.

Valores
Meio-período - das 7h às 12h / das 13h às 18h / das 19h às 24h: R$ 250,00
Período integral - das 7h às 18h: R$ 400,00
 
Coffee Break
O coffee break terá serviço de reposição por 15 minutos, é servido na área do lobby-
bar e será cobrado para o mínimo de 15 pessoas.
1)Café, suco e biscoito:  ........................................................................... R$ 6,00
2)Café, suco, biscoito, torrada e patê:  ...................................................... R$ 8,00
3)Café, suco, bolo, torrada, patê e biscoito:  ............................................ R$ 10,00
4)Café, suco, pão de queijo, bolo, lanche de presunto e queijo e biscoito:  ......... R$ 12,00

Opcionais:
Garrafa térmica de leite quente ou frio:  .................................................. R$ 10,00
Garrafa térmica de chá mate:  .................................................................. R$ 8,00
Garrafa térmica de café:  ........................................................................ R$ 10,00
Garrafa térmica de chocolate quente:  .................................................... R$ 12,00


