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Maringá, 26 de Junho  2019 

 
 TARIFÁRIO PROPOSTO – Golden Ingá 2019 

 

 
 É com muita satisfação que apresentamos alguns detalhes sobre o Hotel Golden Ingá e as tarifas 

acordo para hospedagem, aproveitamos também para convida-los para um café da manhã em 

nosso Belíssimo restaurante no 25° andar, onde terá uma vista panorâmica de nossa bela 

Maringá. 

 
 Localização:  
O Golden Ingá está localizado no centro de Maringá, na Rua Néo Alves Martins, 2398, Zona 01, a 750 

metros do Parque do ingá, e a 550 metros da Catedral Nossa Senhora da Glória e 15 minutos do 

Aeroporto Silvio Name Junior e 10 minutos da Rodoviária. 

 

 
 Infraestrutura:  
Oferecemos aos nossos hóspedes uma estrutura completa, com internet wireless, amplo centro de 

convenções com 04 auditórios. Disponibilizamos também de estacionamento para os hóspedes (por 

um custo adicional), área de lazer (sala de jogos e piscina) e uma moderna Sala de Fitness. 

 

 

                      
 

 
 Dispomos de 100 confortáveis Apartamentos devidos entre executivo e luxo e 4 Suítes. Todos 

decorados em tons suaves. 

 
 Os Apartamentos executivos (Aproxi.35 m²) contam com TV 32 polegadas e a cabo, ar condicionado 

Split (no quarto), cozinha americana com micro-ondas (a solicitar) e mesa para duas pessoas, cama casal 

em tamanho especial 1,76 x 1,98 ou com duas camas de solteiro ou com uma cama de casal (no quarto) 

+ uma ou duas cama de solteiro (na sala), secador de cabelos, cofre individual, internet banda larga sem 

fio cortesia e frigobar abastecido (por um custo adicional). 
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As Suítes Máster e a Executiva (feminina) (Aproxi.36m²) contam com TV 32 polegadas e TV a cabo, ar 

condicionado Split, cozinha americana com micro-ondas e mesa de jantar para duas pessoas, cama casal 

em tamanho especial 1,76 x 1,98, banheiro e secador de cabelos, cofre individual, sala integrada com TV 

de 32 polegadas, internet banda larga sem fio cortesia, frigobar abastecido e decoração diferenciada. 

 

Suíte Executiva 

 

     
 

 

Suíte Master 

       
 

                                           
 
A Suíte Presidencial (Aproxi. 90m²) contam com TV 46 polegadas e TV a cabo, ar condicionado Split, 

cozinha americana com micro-ondas e mesa de jantar para 06 pessoas, cama casal em tamanho especial 

1,76 x 1,98, banheiro com hidromassagem e secador de cabelos, segundo quarto com 2 camas de 

solteiro e tv de 32 polegadas e a cabo e banheiro individual, cofre individual, sala integrada com TV de 

32 polegadas, internet banda larga sem fio cortesia, frigobar abastecido e decoração diferenciada. 
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A Suítes temática Indiana (Aproxi.35m²) contam com TV 46 polegadas e a cabo, ar condicionado Split, e 

mesa de jantar para duas pessoas, cama casal em tamanho especial 1,76 x 1,98, banheiro com 

hidromassagem e secador de cabelos, cofre individual, sala integrada, internet banda larga sem fio 

cortesia, frigobar abastecido (por um custo adicional) e decoração diferenciada. 

 

       

                                              
 

 

 

 

TARIFAS ACORDO NET (SEM COMISSÃO) 

APARTAMENTOS SINGLE DOUBLE TRIPLO QUÁDRUPLO 

EXECUTIVO R$ 170,00 R$190,00  R$ 260,00 R$ 310,00 

 

 

➢ CONDIÇÕES DE SERVIÇOS:  

 Café da manhã INCLUSO servido no restaurante panorâmico das 06:00 as 10:00 

horas da manhã. 

 Restaurante panorâmico com Cardápio À La Carte, aberto de Segunda a domingo 

das 18:00 as 22:00 horas, 

  Piscina aberta das 6:00 as 22:00 horas.  

 WiFi, Piscina e uso da Academia concedidos em caráter de cortesia.  

 Tv a cabo com 40 canais (Incluindo ESPN/ESPN BRASIL).  

 

    

 
 
 

➢ Políticas de check-in e check-out:  

Horário de ChecK-in: 14:00  
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Horário de Check-out: 12:00  

 

Forma de pagamento: à vista ou faturado para 20 dias após saída do hóspede. 
Acrescentar + 3% de ISS sobre o valor das diárias; 
Estacionamento – Terceirizado com diária de R$ 25,00 incluso o seguro 
 

➢ Crianças:  

 

Uma criança de até 7 anos no mesmo apartamento dos pais é cortesia, porém a 

disponibilidade de berço ou cama extra deve ser consultada com antecedência.  

Se o menor estiver acompanhado dos pais, é imprescindível no ato do check-in a 

apresentação do documento de identidade ou certidão de nascimento. Caso não 

esteja acompanhado é necessário que seja entregue no ato do check-in a 

autorização por escrito de ambos os pais, com as firmas devidamente reconhecidas 

em cartório juntamente com o documento de identidade ou certidão de nascimento 

do menor. 
 

mailto:reservas@goldeninga.com.br/claudio@goldeninga.com.br

