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Águas de Lindoia - SP 

TABELA DE DIÁRIAS PROMOCIONAL AOS ASSOCIADOS DA FUNDAÇÃO CESP – 2018 
REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos a sua solicitação de orçamento de Diárias em nosso hotel situado na Estancia Hidromineral de Águas de Lindoia-SP 
(Capital Termal do Brasil). 
 
Período de Domingo após às 17h até sexta-feira até as 14h, exceto férias e feriados prolongados,  consulte nossas disponibilidades. 
 
Receba informações e promoções do hotel e conheça nossa estrutura através do nosso aplicativo. Baixe o aplicativo sem custo no 
Google Play (Android) ou App Store (iOS) e busque por Monte Real. 
 

 

1 – Valores das diárias na Torre 01:    Valor Normal  Promoção com Desconto 30% 
Diária do Casal       R$ 542,00  R$ 379,50 
Adulto extra no apartamento     R$ 271,00  R$ 189,75 
Apartamento Single      R$ 434,00  R$ 304,00 
Crianças de 00 a 04 anos      Cortesia                                Cortesia  
Crianças de 05 a 06 anos      R$ 117,00  R$ 82,00 
Crianças de 07 a 10 anos      R$ 127,00  R$ 89,00 
 

1a – Valores das diárias nas Torres 02 e 03:    Valor Normal  Promoção com Desconto 30%                 

Diária do Casal       R$ 602,00  R$ 421,50 
Adulto extra no apartamento     R$ 301,00  R$ 210,75 
Apartamento Single      R$ 482,00  R$ 337,50 
Crianças de 00 a 04 anos      Cortesia                                Cortesia 
Crianças de 05 a 06 anos      R$ 130,00  R$ 91,00 
Crianças de 07 a 10 anos      R$ 141,00  R$ 99,00 

 
Incluso no valor das diárias 
 Café da manhã, Almoço, Jantar. 
 Internet Wireless (I.P. dedicado) aos hóspedes do hotel com 800 megabits fibra-óptica metro-ethernet Vivo dedicado com SLA 

 Cortesia nas taxas de serviço, taxa de 5% e taxa de turismo. 

http://www.hotelmontereal.com.br/
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 Estacionamento fechado, coberto e com manobristas para hóspedes do hotel. 
 

2 – Informações da Área de Lazer  

09 piscinas com água natural, sendo 06 Piscinas tropicais, 03 piscinas aquecidas e cobertas, 01 Hidromassagem gigante com água 
quente, 04 saunas, sendo 02 úmidas e 02 secas, Sala de ginástica, Academia ao ar livre, salões de jogos (pebolim, bilhar, ping pong), 
quadra individual de vôlei, quadra individual de basquete, quadra individual de futebol de salão e quadra individual de peteca, 
playground, 04 quadras de tênis, 02 quadras de squash, Sala de Brinquedoteca, Sala de recreação, sala de estar, sala de leitura, sala 
de carteado, sala de TV, sala de internet, 02 restaurantes para atendimento personalizado. 
 

3 – Informações dos Apartamentos 
Torre 3:  
Possui 35 suítes podendo ser 21 suítes duplos ou triplos e 14 suítes podendo ser duplos, 
triplos ou quádruplos. Todos as suítes da Torre 3 possuem secador de cabelo, TV de LED 
com canais a cabo, cama box, aquecimento central de água quente, frigobar, ar 
condicionado, varanda, amenities, fechaduras eletrônicas das portas com cartão com chip e 
internet Wireless, também contamos com a copa da mamãe no sétimo andar. 
 

Torre 2:   
Possui 92 suítes podendo ser duplas, triplas, quádruplos ou quíntuplos, mais 02 suítes 
presidenciais. Todas as suítes da Torre 2 possuem secador de cabelo, TV de LED com canais 
a cabo, cama box, aquecimento central de água quente, frigobar, ar condicionado, lavabo 
independente, copa, mesa com 02 cadeiras, amenities, fechaduras eletrônicas das portas 
com cartão com chip e internet Wireless, também contamos com a copa da mamãe no 
sexto andar. 

Torre 1:  
Possui 69 apartamentos duplos e 45 apartamentos conjugados (com 02 quartos) podendo 
ser duplos, triplos ou quádruplos. Todos os apartamentos da Torre 1 possuem secador de 
cabelo, TV de LED com canais a cabo, cama box, aquecimento central de água quente, 
ventilador de teto, frigobar, amenities, fechaduras eletrônicas das portas com cartão com 
chip e internet Wireless, também contamos com a copa da mamãe no segundo andar. 
 

 

3 – Formas de Pagamento: 
25% na reserva via depósito bancário, 25% mais as despesas extras a vista na saída do hotel, 25% cheque para 30 dias e 25% cheque 
para 60 dias. O pagamento com cartão de crédito ou débito será à vista, não parcelamos os valores no cartão, somente com cheque. 
Não aceitamos cheques de terceiros e de empresas, somente cheque do titular ou integrante da reserva. 
 
Desde já agradecemos sua solicitação. 

http://www.hotelmontereal.com.br/

