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Limeira, 06 de maio de 2016. 
PROPOSTA 

Prezados, 
 
Conforme solicitado segue as configurações e valores das acomodações: 
 
Acomodação Single – cama de solteiro – R$ 130,00. 
 
Acomodação Double – cama de casal ou duas de solteiro– R$ 180,00 (duas 
pessoas). Para uma pessoa na cama de casal R$ 150,00. 
 
Acomodação Double – cama de casal Queen – R$ 200,00 ( para duas 
pessoas), R$ 160,00 (para uma pessoa). 
 
Acomodação Triplo Superior – cama de casal + cama de solteiro – R$ 260,00 
(três pessoas), R$ 200,00 (duas pessoas). 
 
Acomodação triplo – três camas de solteiro ou cama de casal + solteiro – R$ 
260,00 (três pessoas), R$ 200,00 (duas pessoas). 
 

 Para os participantes do evento iremos conceder 10% de desconto nas 

diárias. 

 Todas as acomodações contem frigobar, TV led, ar condicionado, mesa 

de trabalho, armário e amenidades de banheiro. 

 Café da manhã está incluso na diária servido a partir das 06hs30min até 

09hs30min. 

 Oferecemos estacionamento e wifi gratuitos. 

 Temos refeições individuais caso o hospede tenha interesse. 

 Oferecemos serviço de lavanderia. 

 Não temos colchonetes ou camas extras para acomodar nos 

apartamentos. 

 Temos berço. Crianças até seis anos off. 

 Aceitamos as bandeiras visa, mastercard, elo, hipercard, hiper e 

american Express. 

 Não aceitamos cheques. 

 Check in: 14hs:00min e Check out: 12hs:00 min.  
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 Para “Late Check-Out” ou “Early Check- In” é acrescido o valor de R$ 

105,00 SGL ou R$ 125,00 DBL. 

 São cobrados 30% de adiantamento do valor total das diárias para 

garantir a reserva. 

 
Visite nosso site (www.hotelvillaggionobrelimeira.com.br) e nossa pagina 
no facebook (https://www.facebook.com/hotelsmlimeira/?ref=bookmarks) 
para nos conhecer melhor! 
 
 
Agradecemos o contato. Estamos à disposição. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Hélida Guedes 
Gerente Hotel Villaggio Nobre 
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