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HOTEL RONDÔNIA PALACE **

Hotel Rondônia Palace é a certeza de uma estada inesquecível no Rio de Janeiro ficando perto de 
tudo que você necessita em suas viagens de negócios ou férias.

Os 62 apartamentos oferecem todo conforto necessário: 
TV à cabo, música ambiente, telefone, cofre individual, frigobar, hidromassagem e ar 
condicionado.

Tarifas expressas em Reais, por apto & noite, incluindo 
café da manhã.

Individual Standard com café da manhã    R$ 246,75  por noite

Duplo Standard com café da manhã R$ 283,50  por noite

Datas:
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Localizado no bairro do Flamengo, o Argentina Hotel é caracterizado por sua facilidade de locomoção, 
já que se situa em uma das principais vias da cidade e próximo à estação de metro

do Flamengo.

A poucos minutos do bairro do Centro, principal pólo corporativo do Rio de Janeiro, e de alguns dos 
mais famosos cartões postais da cidade, o Argentina Hotel agrada todos os gostos.

HOTEL ARGENTINA��������

Tarifas expressas em Reais, por apto & noite, incluindo 
taxas e café da manhã.

Individual Standard com café da manhã    R$ 248,85 por noite

Duplo Standard com café da manhã R$ 277,20 por noite

Datas:
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HOTEL IBIZA ***

O Ibiza Copacabana Hotel como próprio nome diz fica situado em Copacabana,com a comodidade de 
estar próximo ao centro comercial e financeiro da cidade do Rio de Janeiro como também, de toda a 
bela zona sul e suas praias deslumbrantes. A apenas duas quadras da Praia de Copacabana, o Hotel 
devido à sua localização privilegiada, tem todas as facilidades para lhe proporcionar fácil acesso às 
principais atrações turísticas da cidade, suas belas praias, lojas, shoppings, entretenimento, lazer, 
restaurantes e demais pontos turísticos que fazem do nosso hotel o seu melhor ponto de partida para 
uma ótima estadia na sua visita ao Rio. 
Para seu maior conforto e segurança, todos os apartamentos possuem cofre, varanda, ar-condicionado, 
frigobar, telefone e TV a cabo, sendo alguns deles com piso frio.

Tarifas expressas em Reais, por apto & noite, incluindo 
taxas e café da manhã.

Individual Standard com café da manhã    R$ 294,00 por noite

Duplo Standard com café da manhã R$ 336,00 por noite

Datas:
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O Hotel Merlin está localizado no coração do Rio de Janeiro, a poucos passos da famosa Praia de 
Copacabana e a apenas dez minutos dos principais centros de negócios, de compras e culturais da 
cidade. 
O Hotel dispõe de 145 quartos equipados com  ar condicionado, TV a cabo, frigobar, banheiro privativo, 
telefone e cofre. O Merlin Copacabana Hotel possui modernos Salões de Convenções (reversíveis), com 
capacidade para até 100 pessoas e todas as facilidades necessárias para realização de reuniões de 
negócios, conferências, seminários e coquetéis

HOTEL MERLIN COPACABANA ***

Tarifas expressas em Reais, por apto & noite, incluindo 
taxas e café da manhã.

Individual Standard com café da manhã    R$ 386,40 por noite

Duplo Standard com café da manhã R$ 415,80 por noite

Datas:

Forma de Pagamento:
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Situado no bairro residencial de Flamengo, o Windsor Florida é um hotel de 3 estrelas e está próximo ao 
centro da cidade e as principais pontos turísticos da cidade.
O Hotel Windsor Florida possui 225 confortáveis apartamentos e oferece além do health club, uma das 
melhores opções de gastronomia no seu Restaurante Babuska, especializado em cozinha brasileira. O 
serviço de quartos está disponível 24 horas por dia.

RIO DE JANEIRO – HOTEL WINDSOR FLORIDA ������������

Tarifas expressas em Reais, por apto & noite, incluindo taxas 
e café da manhã.

Individual Standard com café da manhã    R$ 368,44 por noite

Duplo Standard com café da manhã R$ 406,56 por noite

Datas:
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Situado no bairro de Botafogo, um dos mais tradicionais da bela cidade do Rio de Janeiro, próximo ao 
Corcovado e ao Pão de Açúcar. Sua ótima localização, a uma quadra do metrô, facilita o acesso a 
escritórios de grandes empresas e ao Centro da cidade. Hotel está preparado para atender os clientes 
mais exigentes. Possui 110 apartamentos, sendo 20 suítes, também possuem Internet de banda larga em 
todos os quartos e decoração prática e moderna. 

CAESAR BUSINESS HOTEL ����������������

Tarifas NET, expressas em dólares americanos, por apto & 
noite. As tarifas do hotel estão sujeitas a alteração sem aviso 
prévio devido a flutuações cambiais. apartamentos:  duplos +  singles

Apartamento Single com café da manhã    R$ 371,70 por noite

Apartamento Duplo com café da manhã R$ 405,30 por noite

Datas:
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O Royal Rio Palace Hotel encontra-se em endereço estratégico de Copacabana, a poucos metros do 
metrô, distante somente duas quadras da praia e com acesso rápido a um grande centro de compras e 
ao Aeroporto Santos Dumont. Royal Rio Palace Hotel alia sofisticação a excelentes serviços para sua 
estada na Cidade Maravilhosa. São 242 apartamentos amplos e modernos, dotados de ponto para 
acesso à internet, TV a cabo, cofre electrónico, minibar e contam com ar condicionado central. O 
hotel dispõe de equipada e eficiente área para eventos e convenções. No terraço, com vista para o 
mar, uma deliciosa piscina vem acompanhada de um bar aconchegante para drinks nos dias de calor. O 
Royal Rio oferece  restaurante e lobby bar.  

Tarifas expressas em Reais, por apto & noite, incluindo 
taxas e café da manhã.

Individual Standard com café da manhã    R$ 402,50 por noite

Duplo Standard com café da manhã R$ 442,75 por noite

Datas:

Forma de Pagamento:
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ROYAL RIO HOTEL ****


