VALORES DE HOSPEDAGEM NO EVENTO DESAFIO DA SERRA – PACOTI
1 – COMPLEXO CHALÉ NOSSO SÍTIO
CHALÉS: 2 E 3 SUÍTES • COZINHA AMERICANA • CHURRASQUEIRA • 100 M2
Dispomos de 10 Chalés com uma área de aproximadamente 100m2 cada, sendo
cada Chalé composto de duas suítes (cada uma com cama de casal king size, uma
de solteiro e travesseiro), TV, chuveiro quente, sala, antena parabólica, cozinha
americana, varanda com churrasqueira e chuveirão.
Os Chalés têm total privacidade, com uma distância mínima entre eles de
aproximadamente 30 metros.
SEXTA A DOMINGO ou SÁBADO A SEGUNDA
R$ 1.120,00 2 diárias e café para 4 pessoas
R$ 1.680,00 2 diárias e café para 6 pessoas
ADICIONAL R$ 180,00 duas diárias por pessoa
APARTAMENTOS: 1 SUÍTE • COZINHA AMERICANA • CHURRASQUEIRA
COMPARTILHADA • 30M2
Além de Chalés, o Hotel conta também com 12 Apartamentos com varanda.
Cada Apartamento tem cerca de 30m2, possui frigobar, TV, antena parabólica, uma
cama de casal king size com colchão de mola, travesseiro, uma bicama e chuveiro
quente a gás. Cada Apartamento tem capacidade para um casal e até dois
adicionais. Próximos a um chuveirão e um belo jardim, é o ideal para o descanso de
uma pequena família ou para casal.
SEXTA A DOMINGO ou SÁBADO A SEGUNDA
R$ 560,00 2 diárias e café para 2 pessoas
R$ 490,00 2 diárias e café para 1 pessoa
ADICIONAL R$ 180,00 duas diárias por pessoa, com café incluso
criança a partir de 08 anos, é cobrado o valor de R$ 85,00 a diária (nos fins de
semana) e R$ 65,00 á diária (na semana). Se forem duas crianças menores de 08
anos, é cobrado tarifa apenas de uma.

2 – ESTÂNCIA VALE DAS FLORES
A hospedagem inclui o café da manhã e toda nossa estrutura de lazer, piscinas,
cascata, caiaques, pesque e pague, bicicletas, charrete, salão de jogos.
Apartamento
O valor da hospedagem em apartamento Duplo, do final da tarde de 6a feira até o
final da tarde de domingo, com café da manhã e toda nossa estrutura de lazer é R$
480,00. Para 3 adultos o valor é R$ 700,00.
A hospedagem de 2 adultos, da manhã de sábado até o final da tarde de domingo,
em apartamento, com café da manhã de domingo e toda nossa estrutura de lazer
fica por R$ 360. Para 3 adultos o valor é R$ 524,00.
Chalé de 2 Quartos com 1 banheiro
O valor da hospedagem para 3 adultos em um chalé de 2 quartos com um
banheiro, do final da tarde de 6a feira até o final da tarde de domingo, com café da
manhã e toda nossa estrutura de lazer é R$ 830,00.
Para 4 adultos o valor é R$ 1070,00.
A hospedagem da manhã de sábado até o final da tarde de domingo, com café da
manhã de domingo e toda nossa estrutura de lazer fica por R$ 620,00 para 3
adultos ou R$ 800,00 para 4 adultos.
Chalé de 1 Quarto
O Chalé de 1 Quarto para 2 pessoas, do final da tarde de 6a feira até o final da
tarde de domingo, com café da manhã e toda nossa estrutura de lazer custa R$
585,00.
A hospedagem para 2 pessoas, da manhã de sábado até o final da tarde de
domingo, em chalé de 1 quarto, com café da manhã de domingo e toda nossa
estrutura de lazer fica por R$ 440,00.

Chalé de 2 Quartos com 2 banheiros
O valor da hospedagem para adultos em um chalé de 2 quartos e 2 banheiros para
4 adultos, do final da tarde de 6a feira até o final da tarde de domingo, com café da
manhã e toda nossa estrutura de lazer é R$ 1.150. Para 5 adultos o valor é R$
1.410.
A hospedagem da manhã de sábado até o final da tarde de domingo, com café da
manhã de domingo, fica por R$ 858,0 para 4 adultos ou R$ 1060 para 5 adultos.
3 – PORTAL DA MONTANHA
Hotel fazenda com piscina, pesque e pague, campo de futebol, passeio de charrete,
passeio de cavalo, pôneis, mini-vaca, restaurante.
Apartamento:
Todos os aptos estão com Ar-condicionado, Cama King, lençóis 400 fios, tv,
frigobar e chuveiro elétrico.
Apto casal duas diárias de sexta a domingo:
R$ 650,00 reais
Adicional (pessoa entra no mesmo apto e período) - R$ 200,00 reais
Apto casal três diárias de quinta a domingo:
R$ 900,00 reais
Adicional (pessoa entra no mesmo apto e período) - R$ 220,00 reais

4 – POUSADA RECREIO
Localizada no Centro de Pacoti, quartos simples sem ar condicionado, com café da
manhã incluso.
Apartamento duplo
De sexta a domingo: R$ 350,00

Apartamento triplo
De sexta a domingo: R$ 450,00
Apartamento quadruplo
De sexta a domingo: R$ 550,00

5 – Aluguel de casas, apartamentos e flats.
Temos diversas casas, para locação, com valores a partir de R$ 720,00 reais, de
sexta a domingo, para grupos a partir de 05 pessoas, inclusos taxa de limpeza.
Verificar as casas disponíveis para a quantidade de pessoas desejada e o que a casa
oferece.
6 – Serviços diversos
- Traslado In e Out Fortaleza/Pacoti/Fortaleza, pegando no aeroporto ou
rodoviária.
Van ou Micro Onibus, confortável, com ar-condicionado, TV, compartilhado.
Valor: R$ 150,00 reais por pessoas.
- Traslado In e Out Privativo Fortaleza/Pacoti/Fortaleza, pegando no aeroporto ou
rodoviária.
Van ou Micro Onibus, confortável, com ar-condicionado, TV, compartilhado.
Valor: Sob consulta, baseado na necessidade do cliente.
- Guia de Turismo e Passeios turístico – sob consulta e necessidade do cliente.
Contatos:
Trip Maciço:
Fone e Whatsapp (85) 9-89271640 / (85) 9-85030766
tripmacico@gmail.com
Tratar com Salmo ou Gessica.

