
N O I T E  D E  N Ú P C I A S

Pacote Noivas



O grande dia se aproxima... Chega o momento de trocar

alianças, a realização do maior sonho do casal. E as horas

que antecedem tudo isso devem ser eternizadas na

memória da melhor maneira possível. Por isso, o Villa do

Vale oferece experiências personalizadas, repletas de

mimos, que se adequam para cada pessoa. A noiva pode

montar um pacote de acordo com a sua personalidade e

estilo, revigorando corpo e mente antes de subir ao altar.

Veja a seguir as possibilidades que preparamos para que

este dia seja simplesmente perfeito!



Café da manhã especial servido no quarto;

Liberação do espaço para fotos em todos os ambientes do hotel;

Liberação de entrada de equipe de maquiagem e fotografia (até 03 pessoas);

Ambientação Love Me Tender (velas e pétalas + espumante Villa do Vale + balão

32” personalizado).

    *Este pacote não inclui o acesso de pessoas não hospedadas no hotel, além de equipe de

maquiagem e fotografia. Serviços acima listados válidos para o dia do check-in.

 

 

 

TARIFÁRIO:

Suíte Prestige: 01 diária R$ 1.370,00 / 02 diárias R$ 2.140,00

Suíte Prestige com ofurô: 01 diária R$ 1.780,00 / 02 diárias R$ 2.910,00

Suíte Safira / Suíte Marinho / Suíte Pool Esmeralda / Suíte Pool Lavanda / 

Suítes Grand Prestige: 01 diária R$ 1.910,00 / 02 diárias R$ 3.120,00

Suíte Pool Flat: 01 diária R$ 2.300,00 / 02 diárias R$ 3.950,00

Suíte Petrópolis: 01 diária R$ 3.050,00 / 02 diárias R$ 5.800,00
*3% de iss e 10% de taxa de serviço a serem acrescentados no valor.

Pacote não é válido para datas comemorativas. 

Consulte nossa equipe de concierge para mais informações.

PRATA



Late checkout (mediante disponibilidade);

Café da manhã especial servido no quarto;

Liberação do espaço para fotos em todos os ambientes do hotel;

Liberação de entrada de até 02 pessoas extras, além da equipe de maquiagem e

fotografia;

Chá da tarde especial para 02 pessoas;

Ambientação Always On My Mind (velas e pétalas + espumante Villa do Vale +

balão 32” personalizado + buquê de 06 balões 18” + 02 taças personalizadas +

torre de doces).

 

 

 

TARIFÁRIO:

Suíte Prestige: 01 diária R$ 1.770,00 / 02 diárias R$ 2.540,00

Suíte Prestige com ofurô: 01 diária R$ 2.080,00 / 02 diárias R$ 3.210,00

Suíte Safira / Suíte Marinho / Suíte Pool Esmeralda / Suíte Pool Lavanda / Suítes 

Grand Prestige: 01 diária R$ 2.260,00 / 02 diárias R$ 3.470,00

Suíte Pool Flat: 01 diária R$ 2.650,00 / 02 diárias R$ 4.150,00

Suíte Petrópolis: 01 diária R$ 3.350,00 / 02 diárias R$ 6.100,00
*3% de iss e 10% de taxa de serviço a serem acrescentados no valor.

Pacote não é válido para datas comemorativas. 

Consulte nossa equipe de concierge para mais informações.

 

OURO

 *Serviços acima listados válidos para o dia do check-in.



Early check-in e late checkout (mediante disponibilidade);

Café da manhã especial servido no quarto;

Liberação do espaço para fotos em todos os ambientes do hotel;

Liberação de entrada de até 04 pessoas extras, além da equipe de maquiagem e

fotografia;

Chá da tarde especial para 04 pessoas;

Ambientações Come Fly With Me (25 balões látex com fotografias penduradas)

e Cheers (espumante Villa do Vale + taças personalizadas + torre de doces);

Upgrade (mediante disponibilidade).

 

 

 

TARIFÁRIO:

Suíte Prestige: 01 diária R$ 2.070,00 / 02 diárias R$ 2.840,00

Suíte Prestige com ofurô: 01 diária R$ 2.480,00 / 02 diárias R$ 3.660,00

Suíte Safira / Suíte Marinho / Suíte Pool Esmeralda / Suíte Pool Lavanda / Suítes 

Grand Prestige: 01 diária R$ 2.760,00 / 02 diárias R$ 3.920,00

Suíte Pool Flat: 01 diária R$ 3.150,00 / 02 diárias R$ 4.800,00

Suíte Petrópolis: 01 diária R$ 4.050,00 / 02 diárias R$ 6.700,00
*3% de iss e 10% de taxa de serviço a serem acrescentados no valor.

Pacote não é válido para datas comemorativas. 

Consulte nossa equipe de concierge para mais informações.

 

DIAMANTE

 *Serviços acima listados válidos para o dia do check-in.



Early check-in e late checkout (mediante disponibilidade);

Café da manhã especial servido no quarto;

Liberação do espaço para fotos em todos os ambientes do hotel;

Chá da tarde especial para 08 pessoas;

Liberação de entrada de até 08 pessoas extras, além da equipe de maquiagem e

fotografia;

Ambientações Come Fly With Me para a recepção da noiva (25 balões de látex

com fotografias penduradas) e Can You Feel the Love Tonight para o retorno

dos noivos (buquê romântico com 30 balões + 05 pacotes de pétalas de rosa +

02 velas grandes + kit com mini velas + buquê de rosas gigante);

Espumante Villa do Vale;

Enxoval personalizado;

Almoço especial para a noiva (01 acompanhante incluso);

01 Massagem individual no Spa.

 

 

 

 TARIFÁRIO:

Suíte Petrópolis: 01 diária R$ 6.350,00 / 02 diárias R$ 9.100,00
*3% de iss e 10% de taxa de serviço a serem acrescentados no valor.

Pacote não é válido para datas comemorativas. 

Consulte nossa equipe de concierge para mais informações.

 

 

ESMERALDA

 *Serviços acima listados válidos para o dia do check-in.



Liberação do espaço para fotos em todos os ambientes do hotel;

Happy Hour para o noivo + 01 convidado;

Liberação de entrada de até 02 pessoas extras, além da equipe de fotografia;

01 vodka importada + 01 energético ou “bar” de cervejas artesanais (6

garrafas);

Vídeo Game (mediante a solicitação).

 

*No caso de contratação do pacote de noivas 30% de desconto no pacote noivo.

 

 

TARIFÁRIO:

Suíte Prestige: 01 diária R$ 1.370,00 

Suíte Prestige com ofurô: 01 diária R$ 1.730,00 

Suíte Safira / Suíte Marinho / Suíte Pool Esmeralda / Suíte Pool Lavanda / 

Suítes Grand Prestige: 01 diária R$ 1.910,00 

Suíte Pool Flat: 01 diária R$ 2.200,00 

Suíte Petrópolis: 01 diária R$ 3.150,00 
*3% de iss e 10% de taxa de serviço a serem acrescentados no valor.

Pacote não é válido para datas comemorativas. 

Consulte nossa equipe de concierge para mais informações.

 

 

ÔNIX


