
 

HOTEL MAIONE

 

PACOTES DE ANIVERSÁRIO



ANIVERSÁRIO SIMPLES  
APARTAMENTO EXECUTIVO KING

 

 

INCLUI:

1 Bolo pequeno

com vela,

Decoração com

balões, suco ou

refrigerante.

VALOR:

R$310,00
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Fotos meramente ilustrativas



ANIVERSÁRIO SIMPLES  
APARTAMENTO MASTER

INCLUI:
1 Bolo pequeno

com vela,

Decoração com

balões, suco ou

refrigerante.

VALOR:

R$420,00

PA
C

O
TE

 M
AS

TE
R



ANIVERSÁRIO FAMÍLA
APARTAMENTO EXECUTIVO TRIPLO

 

 

INCLUI:

 1 Bolo pequeno com vela,

Decoração com balões,

suco ou refrigerante, mini

salgados, docinhos e café

da manhã servido no

apartamento.

VALOR:

R$530,00
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INCLUI:

1 Bolo pequeno com vela,

Decoração com balões,

Mini salgados e docinhos,

Espumante ou balde com

6 cervejas long neck, 

Velas aromáticas e

 Café da manhã servido no

apartamento.

VALOR:

R$595,00

ANIVERSÁRIO ROMÂNTICO
APARTAMENTO MASTER
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ENSAIO FOTOGRÁFICO DE ANIVERSÁRIO
APARTAMENTO MASTER  

 

 

 Pacote montado conforme desejo do cliente em

apartamento com banheira de hidromassagem. Infantil,

debutante, casal, noivado, pré wedding, casamento,

gravidas, bodas entre outros.

SUGESTÕES:

 Espumante, taças, bolo, balões personalizados, roupão,

velas, pétalas, bombons, buquê, espuma de banho para a

banheira e muito mais. 

Solicite seu orçamento.
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Executiva triplo (Aniversário Família)

Executiva Casal (Aniversário Simples ou Romântico)

Master (Aniversário Romântico e ensaio fotográfico) 

Jardim (Todos os pacotes)

CATEGORIAS UTILIZADAS PARA OS PACOTES:

ITENS DOS PACOTES:

Valores dos pacotes Simples e Romântico válidos para 2 pessoas, sendo permitido que 

até 4 pessoas permaneçam no quarto (contratantes, maquiador(a), fotógrafo(a), etc.).

Valor de pacote família para até 3 pessoas, sendo permitido que até 5 pessoas 

permaneçam no quarto (contratantes, maquiador(a), fotógrafo(a), etc.).  

Montagem no jardim com duração de 3 horas

Bolo de 800g à 1 quilo sugestão do chefe, Refrigerante lata guaraná, Coca-Cola ou Coca-cola

light, Suco sabores diversos, Mini salgados sortidos, Docinhos brigadeiro e beijinho, Cerveja 

long neck Budweiser, Stella Artois ou Heineken. Serviço sem reposição.
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Apartamento Executivo King: Possui 1 cama de casal, banheiro privativo, 1 mini cozinha com

microondas, chaleira, pia e 1 mesa de refeições.

Apartamento Executivo Triplo: Possui 1 cama de casal, 1 cama de solteiro, banheiro privativo,

1 mini cozinha com microondas, chaleira, pia e mesa de refeições.

Apartamento Master: Possui 1 cama de casal, banheiro privativo com banheira de

hidromassagem, 1 mini cozinha com microondas, chaleira, pia e mesa de refeições.

Todas as diárias e apartamentos possuem: Café da manhã (servido no restaurante Coffee

Shop das 6h às 10h durante a semana e até às 10h30 nos fins de semana), estacionamento,

internet, ar condicionado, frigobar abastecido, secador de cabelo, telefone, amenities, toalhas

e roupa de cama, travesseiros extras, cobertor, TV a cabo e cofre digital.

Pode ser solicitado como cortesia, conforme disponibilidade: Serviço de despertar,

comodidades para passar roupa (ferro e tábua), carregadores, saca rolha, berço e banheira

infantil, cadeira de rodas e banho (PcD) e transformador.

DESCRITIVO DOS APARTAMENTOS
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Check In à partir das 14h e check Out até às 12h.

Tarifas sujeitas à alteração conforme mudanças em nossa política econômica.

Concedemos 01 criança cortesia até 07 anos, acomodada na mesma cama dos pais.

Conforme Lei nº 8.069 de 13/07/90, art. 82 do ECA, para hospedagens de menores de idade

é necessária a apresentação de documentação (RG ou Certidão de Nascimento) do menor e

responsável; caso contrário a hospedagem não será viável.

CONDIÇÕES GERAIS

PAGAMENTO

Pagamento do valor total previsto antecipado. 

Se houver check-out antecipado não realizamos devolução de valores já pagos. 

Aceitamos transferências bancárias via Pix e Ted.  

Não aceitamos cheques.

O contrato pode ser renovado a cada 30 dias.

Não cobramos nenhum tipo de taxa e imposto.
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CANCELAMENTOS E ALTERAÇÕES

Em caso de cancelamento, depósitos efetuados não são reembolsados. 

Cancelamentos em até 20 dias prévios à realização do check in, não haverá incidência de

multa.

Cancelamentos em até 15 dias prévios a realização do check in, serão cobrados 50% sobre 

total confirmado das despesas do contrato, pelo número de pessoas confirmadas.

Cancelamentos em até 10 dias prévios à realização do check in, serão cobrados 100% do

valor total confirmado das despesas da hospedagem, pelo número de pessoas confirmadas

Eventuais alterações na proposta deverão ser comunicadas ao empreendimento com pelo

menos 5 dias úteis de antecedência, caso não sejam feitas não nos responsabilizamos por

mudanças.

Essa proposta não configura como bloqueio de apartamentos.

Proposta válida por 3 dias  contar da data enviada.

DEAD LINE



Fernanda Oliveira

Supervisora Comercial  
comercial@hotelmaione.com.br

62 98133-3603

Kássia Pires

Analista de Eventos
eventos@hotelmaione.com.br

62 3250-2817

Rozi Silva

Analista de Reservas
reservas@hotelmaione.com.br

62 3250-2828

CONTATOS

Whatsapp Hotel Maione:
62 99311-9816

https://api.whatsapp.com/send?phone=5562993119816&text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20pacote%20de%20anivers%C3%A1rio.

