
                                                       

Hotel Parque das Águas 
Rua Prof. Jugurta F. Franco, 400 - Atalaia - CEP 49.035-690 - Aracaju - Sergipe 

Tel.: (55) (79) 3255-1814 / Fax: (55) (79) 3255-1590 
www.hotelparquedasaguas.com.br - reservas2@rederealdehoteis.com.br – asscomercial2@rederealdehoteis.com.br 

  

TARIFA EMPRESA PERÍODO DE 03.01.2011 Á 
20.06.2011 

 

 

 

O Hotel Parque das Águas é o lugar ideal para seus clientes desfrutarem das delícias de Aracaju/SE, em uma 

localização privilegiada a 400 metros da praia de Atalaia e próximo aos principais pontos turísticos da cidade de 

melhor qualidade de vida do país, seus clientes poderão apreciar o nascer do sol e da lua, a bela imagem do mar com 

seu incansável movimento na mais linda orla do Brasil. 

O Hotel Parque das Águas dispõe de 56 charmosos chalés/apartamentos, equipados com ar-condicionado, 

mini-bar, TV a cabo, telefone, radio-relógio, internet WI-FI gratuita, room-service 24 horas, restaurante com cozinha 

regional e internacional, sala de jogos, sala de fitness, business-center, piscina semi-olímpica e salão de eventos com 

capacidade para 120 pessoas.    

APARTAMENTOS  
CONFIGURAÇÕES 

TARIFA ACORDO 
 APARTAMENTO/CHALÉ 

SGL R$ 88,00 

DBL R$ 110,00 

TPL R$ 132,00 

QDP R$ 176,00 
 

Condições Gerais: 

 Café da manhã incluído na diária servido no Restaurante. 

 Diárias com início às 13h00minh e término às 12h00minh do dia subseqüente. 

 Uma criança de até 07 (sete) anos no mesmo apartamento dos pais FREE, 2ª criança até 07 (sete) anos 25% 
sobre a tarifa DBL. 

 Tarifas acima não são válidas para os períodos de feriados prolongados. 

 Tarifas sujeitas a alterações, em função de eventuais distorções na economia nacional. 

 Faturamento com vencimento 20 dias após o check out, para agências previamente cadastradas (cadastro 
sujeito à aprovação). 

 Exigimos garantia de no - show. 

 Prazos de dead line e gratuidades deverão ser pré-determinados e devidamente documentados. 

 Faturamento de extras somente serão efetuados mediante autorização prévia e devidamente documentada. 

 
 

 

 

 
Gerente Geral: Mônica Oliveira 

E-mail: g.geral@hotelparquedasaguas.com.br 
Messenger: monicasalmazo59@hotmail.com                

Tel.: (79) 8836-7827 

 
HOTEL PARQUE DAS ÁGUAS 

Aqui você é mais Feliz. 

 

Reservas:Alexandra Matos 
E-mail: reservas@hotelparquedasaguas.com.br 
Messenger:hotelparquedasaguas@hotmail.com 

Tel.: (79) 3255-1814 - Fax: (79) 3255-1590 

 

 

mailto:monicasalmazo59@hotmail.com

