Romance
PACOTES

5

Classic
PACOTE ROMANCE

Diária: R$ 757,00
Tarifa Válida até 30/06/2019
Apartamento Luxo

Todos os detalhes pensados para deixar sua estada inesquecível.
Especialmente para se curtir a dois.
Incluso no Pacote:
• Roupões e chinelos para uso durante a hospedagem
• Apartamento decorado à luz de velas, arranjo de flores naturais e pétalas de rosas
• Seleção de doces finos (cisne de carolina com brigadeiro, chocolate com chutney de pimenta
dedo de moça, tacinha de chocolate branco com calda de frutas vermelhas e macarron)

• Taça de frutas da época (morangos ou uvas)
• Espumante - Salton
• Café da manhã servido no apartamento (quando solicitado no check-in)

Confirma mais detalhes de informações com nosso
Depto de Reservas: 13 3208.6500 –
13 99662.6755
reservas@mendesplaza.com.br

Special

PACOTE ROMANCE

Diária: R$ 920,00
Tarifa Válida até 30/06/2019
Apartamento Superior

Todos os detalhes pensados para deixar sua estada inesquecível.
Especialmente para se curtir a dois.
Incluso no Pacote:
• Roupões e chinelos para uso durante a hospedagem
• Apartamento decorado à luz de velas, arranjo de flores naturais e pétalas de rosas
• Mix de antepastos (Caponata italiana: mini berinjela, pimentão vermelho, uvas passas. Compota caseira de
abobrinha: abobrinha italiana, salsinha, azeitona preta. Compota caseira de tomate cereja: tomate cereja, alecrim.
*Acompanham torradas especiais e mostarda ancienne)

• Seleção de doces finos (cisne de carolina com brigadeiro, chocolate com chutney de pimenta
dedo de moça, tacinha de chocolate branco com calda de frutas vermelhas e macarron)

• Taça de frutas da época (morangos ou uvas)
• Espumante - Salton
• Café da manhã servido no apartamento (quando solicitado no check-in)

Confirma mais detalhes de informações com nosso
Depto de Reservas: 13 3208.6500 –
13 99662.6755
reservas@mendesplaza.com.br

Elegance
PACOTE ROMANCE

Diária: R$ 1.265,00
Tarifa Válida até 30/06/2019
Suíte Executiva

Todos os detalhes pensados para deixar sua estada inesquecível.
Especialmente para se curtir a dois.
Incluso no Pacote:
• Roupões e chinelos para uso durante a hospedagem
• Apartamento decorado à luz de velas, arranjo de flores naturais e pétalas de rosas
• Mix de antepastos (Caponata italiana: mini berinjela, pimentão vermelho, uvas passas. Compota caseira de
abobrinha: abobrinha italiana, salsinha, azeitona preta. Compota caseira de tomate cereja: tomate cereja, alecrim.
*Acompanham torradas especiais e mostarda ancienne.)

• Seleção de doces finos (cisne de carolina com brigadeiro, chocolate com chutney de pimenta
dedo de moça, tacinha de chocolate branco com calda de frutas vermelhas e macarron)

• Taça de frutas da época (morangos ou uvas)
• Espumante - Chandon Brut
• Café da manhã servido no apartamento (quando solicitado no check-in)

Confirma mais detalhes de informações com nosso
Depto de Reservas: 13 3208.6500 –
13 99662.6755
reservas@mendesplaza.com.br

Excellence
PACOTE ROMANCE

Diária: R$ 1.930,00
Tarifa Válida até 30/06/2019
Suíte Presidencial

Todos os detalhes pensados para deixar sua estada inesquecível.
Especialmente para se curtir a dois.
Incluso no Pacote:
• Roupões e chinelos para uso durante a hospedagem
• Apartamento decorado à luz de velas, arranjo de flores naturais e pétalas de rosas
• Mix de antepastos (Caponata italiana: mini berinjela, pimentão vermelho, uvas passas. Compota caseira de
abobrinha: abobrinha italiana, salsinha, azeitona preta. Compota caseira de tomate cereja: tomate cereja, alecrim.
*Acompanham torradas especiais e mostarda ancienne)

• Seleção de doces finos (cisne de carolina com brigadeiro, chocolate com chutney de pimenta
dedo de moça, tacinha de chocolate branco com calda de frutas vermelhas e macarron)

• Taça de frutas da época (morangos ou uvas)
• Espumante - Chandon Brut
• Café da manhã servido no apartamento (quando solicitado no check-in)

Confirma mais detalhes de informações com nosso
Depto de Reservas: 13 3208.6500 –
13 99662.6755
reservas@mendesplaza.com.br

