Blue Tree Premium Manaus.

Abaixo cotação:

Acomodação

Tarifa Especial SGL/DBL

Apartamento Luxo

R$ 206,00 / R$ 236,00

Apartamento Luxo Premier

R$ 236,00 / R$ 266,00

Condições tarifárias:
•
•
•
•
•
•
•

Tarifas e condições válidas somente para esta cotação e período;
Apenas quartos singles ou duplos;
Os valores constantes do quadro acima se referem às diárias apenas e devem ser
multiplicados pelo número dias e de apartamentos solicitado;
Café da manhã cortesia (servido no restaurante);
Check-in às 14h00 / Check-out às 12h00;
Acrescer 2% ISS, sobre o valor das diárias;
Os valores apresentados neste orçamento foram especialmente elaborados para a
contratação em referência, sem efeito para demais solicitações.

Categoria
Apartamento Luxo

Apartamento Luxo
Premier

Descritivo da Categoria
Possui 26m² e está localizado do 1º ao 9º andar. Este quarto
oferece condicionadores de ar novos, TV LCD 32’’, wi-fi grátis.
Inclui cofre digital, frigobar abastecido e banheiro com
espelho de aumento e secador de cabelo.
Possui 26m² e está localizado do 10º ao 17º andar. Este
quarto oferece condicionadores de ar, TV LCD 32’’, wi-fi
grátis. Inclui cofre digital, frigobar abastecido e banheiro com
espelho de aumento e secador de cabelo.

Nosso hotel possui a localização privilegiada no bairro Adrianópolis, ao lado do Manauara
Shopping (1km), o hotel tem fácil acesso ao aeroporto, pólo industrial, entretenimento e
lazer da cidade. São 172 apartamentos confortáveis, com vista para a cidade e Rio
Negro. A completa área de lazer oferece na cobertura: piscina com deck, sauna e fitness
center. Um espaço com vista panorâmica em 360º da cidade, também possui mesa
de sinuca e tênis de mesa. Estão disponíveis ainda serviços de lavanderia e business
center. Todo charme e requinte da culinária amazônica encontra-se no restaurante Blue
Garden. Com um ambiente aconchegante, decoração moderna e padrão excelência de
serviço, é possível se deliciar com pratos regionais.

