Dia do noivo Le Relais de Marambaia
Momentos de relaxamento e de cuidados com a sua beleza, longe da agitação.
Um lugar ideal para repor suas energias e se preparar para a hora do seu casamento.

Pacote

Detalhes do pacote

Day Spa do noivo

Chegada entre 8:00 e 10:00
Café da manhã servido até 10:00
Cesta de pães com manteiga e geléia, salada de frutas, bebida quente (café, leite, chocolate
ou chá), suco natural, pancakes, ovos, presunto, queijo, yogurte...
Tratamentos no Marambaia Spa (a agendar com antecedência)
Tempo de duração dos tratamentos no SPA : 1h30
Massagem corporal relaxante
Esfoliação corporal, ideal para uma pele renovada.
Hidratação corporal para uma pele mais iluminada
Massagem e mascara facial rejuvenescedora eliminando os sinais de cansaço
Almoço à partir das 12:30
(Escolher uma das 3 opções)
1- Omelete natural servida com salada
2- Quiche do dia servida com salada
3- Salade Ceasar
Servido com um suco natural
Lanche da tarde entre 15h e 17h
(suco natural e um sandwich françês
com queijo, maionaise, presunto, tomate e salada)
Saida no mesmo dia as 20:00

Valores
Suíte 1
R$ 1.340,00
Suíte 2
R$ 1.474,00
Suíte 3 e 4
R$ 1.608,00

Suíte 5
R$ 1.740,00
Suíte 6 e 7
R$ 2.006,00

Os valores acima não incluem:
Hospedagem e taxa de serviço de
10%.

Chegada entre 8:00 e 10:00
Café da manhã servido até 10:00
Ver
Pacote Day
do noivo Spa (a agendar com antecedência)
Tratamentos
noSpa
Marambaia
Ver Pacote Day Spa do noivo

Day Spa do noivo
com Noite
Romântica

Almoço à partir das 12:30
Ver Pacote Day Spa do noivo
Lanche da tarde entre 15h e 17h
(suco natural e um sandwich françês
com queijo, maionaise, presunto, tomate e salada)
Na volta do casamento (horario à definir)
Decoração da Suíte com petalas de rosas e velas,
Chocolate Europeu
Uma garrafá de Espumante "Chandon"

Day Spa do noivo
com Noite de
Núpcias

Saida as 12:00 no dia seguinte
Chegada entre 8:00 e 10:00
Café da manhã servido até 10:00
Ver Pacote Day Spa do noivo
Tratamentos no Marambaia Spa (a agendar com antecedência)
Ver Pacote Day Spa do noivo
Almoço à partir das 12:30
Ver Pacote Day Spa da noiva
Lanche da tarde entre 15h e 17h
(suco natural e um sandwich françês
com queijo, maionaise, presunto, tomate e salada)
Na volta do casamento (horario à definir)
Decoração da Suíte com petalas de rosas e velas
Chocolate Europeu
Uma garrafá de Espumante "Chandon"

Suíte 1
R$ 1.605,00
Suíte 2
R$ 1.739,00
Suíte 3 e 4
R$ 1.873,00

Suíte 5
R$ 2.005,00
Suíte 6 e 7
R$ 2.271,00

Os valores acima não incluem: Taxa
de serviço de 10%.

Suíte 1
R$ 2.064,50
Suíte 2
R$ 2.232,00
Suíte 3 e 4
R$ 2.399,50

Suíte 5
R$ 2.564,50
Suíte 6 e 7
R$ 2.897,00

Dia seguinte
Café da manhã “colonial” para o casal servido na varanda do quarto
Uma Massagem Aromacologia de uma hora para cada pessoa (a agendar com antecedência)
Saida as 18:00 no dia seguinte

Os valores acima não incluem: Taxa
de serviço de 10%.

Dia do noivo Le Relais de Marambaia
Momentos de relaxamento e de cuidados com a sua beleza, longe da agitação.
Um lugar ideal para repor suas energias e se preparar para a hora do seu casamento.

Condições gerais de venda 2016
Os preços
Os preços podem variar no decorrer do ano e devem ser confirmados no momento da reserva.
O preço inclui café de manhã, acesso a nossa piscina com hidromassagem e sauna seca.
Reservas e pagamentos:
Para os pacotes de DIA DA NOIVA ou DIA DO NOIVO, um depósito de 50% do valor da reserva será de garantia e os outros 50% deverão ser
pagos 1 mês antes do dia do check-in.
Política de cancelamento:
O hóspede que cancela sua reserva antes de 30 dias do check-in, terá seu depósito devolvido.
No caso de cancelamento entre 30 dias e 10 dias antes do check-in, o deposito será transformado em crédito com uma validade de seis
meses.
No caso de cancelamento entre 10 dias e 72 horas antes do check-in, 50 % do deposito será perdido e os outros 50% serão transformado
em crédito com uma validade de seis meses.
No caso de cancelamento com menos de 72h antes do check-in, 100% do depósito será perdido.
No caso de uma estadia cortada ou de “no show”, a totalidade da reserva será faturada.
No período de Natal, Ano Novo e Carnaval:
Se o cancelamento ocorrer antes de um mês do check-in o depósito será transformado em crédito, á utilizar num prazo de seis meses. No
período de menos de um mês não terá estorno algum.
Promoções e feriados:
No caso de cancelamento até quinze dias, antes do check-in, o depósito será transformado em crédito para um período de seis meses.
No caso de cancelamento entre 15 e 7 dias antes do check-in, 50% do deposito serão transformados em crédito durante um período de seis
meses, os 50% restantes ficarão para a Pousada como indenização. O cancelamento acontecendo num período de menos de sete dias antes
do check-in, ou no caso de “no show”, nenhum reembolso será concedido.
Hospedagem, Bagagens:
As suítes estão disponíveis para check-in às 14h no dia da chegada. Elas devem ser liberadas às 12h no dia da saída. Para estadia de longa
duração, a suíte não será arrumada depois das 16:30 horas.
Qualquer avaria ou danos em equipamentos como:
- televisão e decodificador SKY
- telefone
- elementos de decoração
- chaves perdidas
- roupões e toalhas de banho, etc.
São exclusividade do “Relais de Marambaia Pousada Ltda” e serão avaliados e cobrados ao final da reserva.
‘‘Le Relais de Marambaia Pousada Eireli’’ não será responsável de roubo, perda ou deterioração de bagagem armazenada pelos hospedes
nas partes comuns da pousada, em quartos não trancados e nem nos carros nos estacionamentos.
Ao sair do estabelecimento, o hospede deverá deixar a chave da sua respectiva suíte na recepção , pois em caso de perda das chaves da
suíte e do cofre, serás cobrada uma taxa de R$ 100,00.

Os animais

Os animais
Os animais não são aceitos. Toda a pousada é não fumante. De acordo com a Lei 5.517/09 fica terminantemente PROIBIDO o fumo na suíte
e nas áreas comuns fechadas. Caso o hóspede queira, pode pedir um cinzeiro para utilizar na varanda ou na área da piscina. O
descumprimento desta norma gerará uma multa de R$ 100,00 por dia.
O café de manhã é servido na sala de jantar da pousada de 8h até 10 h. Possibilidade de tomar o café de manhã no terraço da suíte
avisando com o máximo de antecedência possível a recepção, tendo um custo adicional de R$ 20,00 + taxas, exceto para pacotes DIA DA
NOIVA(O) C/ NOITE DE NUPCIAS ou NOITE DE NUPCIAS que incluem o serviço do café no quarto.
O restaurante está aberto de 12h30 e prolongando-se até o jantar e finaliza às 20h30, o último pedido para o jantar deve ser realizado até
às 19h30.
Dia da Noiva, Dia do Noivo:
Os nossos pacotes incluem café da manhã e almoço para os hóspedes, podendo assim, os mesmos chegarem à partir das 8h00.
Le Relais de Marambaia autoriza seus hóspedes a trazerem até no máximo 3 pessoas a mais nos pacotes DIA DA NOIVA, DIA DO NOIVO ou
para arrumação de noiva ou noivo sem contratação do pacote, sendo necessário informar na hora da reserva que trata-se de uma noiva(o).
Em cima de 2 acompanhantes, que vem somente para se arrumar no quarto e aproveitar a piscina e a sauna será cobrado um Day Use de
R$ 99,00 + taxas por pessoa. 2 acompanhantes estão incluidos no pacote Dia da noiva/noivo.
Porém, é INDISPENSÁVEL que o hóspede informe previamente quantas pessoas irão acompanha-lo, pois assim podemos nos preparar para
receber as pessoas e não causar incomodo aos outros hóspedes.
Caso a noiva(o) não contrate nosso pacote de DIA DA NOIVA, DIA DO NOIVO se faz necessário o pagamento de taxa de Day Use (R$ 65,00+
taxas) inclusive dos profissionais.
Para hóspedes que ficam mais de 1 diária a arrumação da suíte é até ás 15:00h e no dia da noiva até às 17:00h sem cobrança à parte,porém
após esse horário caso o hóspede queira arrumação será cobrado R$ 50,00 + taxas.
Segurança e responsabilidade:
Reservando, o hóspede aceita e reconhece á não responsabilidade do “Relais de Marambaia Pousada EIRELI” em relação aos
acontecimentos do uso da praia e de banhos do mar a frente da Pousada. A configuração da Pousada pode apresentar perigo para crianças,
(piscina, escadas, etc.) A Pousada não será responsável por eventuais acidentes.
Estacionamento:
Aconselhamos aos hóspedes e demais clientes a utilizarem taxi para vir para o hotel, por ser uma região que dispõe de poucas opções para
estacionamento.
Caso realmente queiram vir com carro próprio, disponibilizamos um estacionamento que é exclusivo apenas para as pessoas que vão se
hospedar no hotel. Este se localiza na frente da pousada e possui forma de rampa/ladeira (onde os carros ficam um na frente do outro). Em
casos de Day-SPA e demais clientes sem hospedagem, não possuímos vagas de estacionamento disponíveis. Indicamos vagas certas em
frente ao hotel (conforme a disponibilidade) ou estacionamento próximo à região (conforme a disponibilidade). Não temos serviço de
manobrista.
Gerador:
Não possuímos gerador em nosso estabelecimento, em caso de falta de energia elétrica no bairro ou na cidade do Rio de Janeiro,
gostaríamos de deixa-los ciente que esta situação não está sob nosso comando e sim da empresa fornecedora deste serviço. Gostaria de

