
 

 

 

     

 
 
 
 

 

 

 

 

Hotel Monte Real - Rua São Paulo, 622 – Centro – Águas de Lindoia – SP – CEP 13940-000. 

Telefone e Whatzapp:       (19) 3924-9200 – Telefones outras localidades: (11) 2626-3321 - (13) 2191-0318 - (19) 4040-4216 - (17) 3005-4048 - (31) 2626-4232 - (21) 2786-0061 

www.vivamontereal.com.br -        /hotelmonterealresort -       hotelmontereal 

 

Águas de Lindoia - SP 
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(EXCETO FÉRIAS E FERIADOS) 

Pacote mínimo de 2 diárias, consulte nossas disponibilidades! 
1 – Valores das diárias nas Torres 01, 02 e 03 Diária Normal      Promoção Domª a 6ª Diária Normal (sem promoção) 

Valores do Casal     R$ 587,00  R$ 411,00  R$ 652,00 
Valores Adulto extra no apartamento  RR$ 293,50  R$ 205,50  R$ 326,00 
Valor apartamento Single    R$ 469,50  R$ 329,00  R$ 521,50 
Valores Crianças de 00 a 04 anos   Cortesia   Cortesia   Cortesia 
Valores Crianças de 05 a 11 anos   R$ 151,00  R$ 110,00  R$ 172,00 
 
 

2 – Incluso nas diárias. 

• 3 Refeições: Café da manhã, almoço, jantar e todo o lazer do hotel; 

• Equipe de recreação para as crianças acima de 04 anos, adolescentes e adultos; 

• Internet Wireless (I.P. dedicado) aos hóspedes do hotel com 500 megabits fibra-óptica metro-ethernet Vivo dedicado com SLA; 

• Cortesia nas taxas de serviço, taxa de 5% e taxa de turismo; 

• Estacionamento fechado e coberto para hóspedes do hotel sem custo adicional. 
 

3 – 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), quadras 
individuais de vôlei, basquete, futebol de salão e peteca, playground, 04 quadras de tênis, 02 quadras de squash, Sala de Brinquedoteca, 
Sala de recreação, sala de estar, sala de carteado, sala de TV, sala de internet, 02 restaurantes para atendimento personalizado e Bar Pub 
Inglês. 

4 – Formas de Pagamento: 

Parcelado em até 5 vezes: 20% na reserva, 20% no check-out, 20% para 30 dias, 20% para 60 dias e 20% para 90 dias. No Check-out o 
pagamento poderá ser feito no cartão de crédito em 4x no cartão ou em cheque em  4x. Pagamento com cartão de débito será à vista no 
dia do check-out.  

Observação: Não aceitamos cheques de terceiros e de empresas, somente cheque do titular ou integrante da reserva.Ficamos gratos por 
escolher nosso Hotel! 

http://www.vivamontereal.com.br/

