Pesquisa realizada dia: 06 de JUNHO de 2018.
Equipe de Pesquisa: Martha Guimarães e Wanderley Santos
Coordenador de Pesquisas: Suênya Rodrigues

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
Sistema Municipal de Orientação e Defesa do Consumidor
DIVISÃO DE PESQUISA
Av. D. PEDRO I, S/N
Telefones: 0800-83 2015 - 3214 3040 , Ramal 215

PESQUISA DE MOTÉIS E POUSADAS - DIA DOS NAMORADOS 2018
MOTEL

PARQUE MOTEL

CATEGORIA DA
SUÍTE

APRESENTAÇÃO

VALORES E OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Ar, frigobar, tv lcd 32 pol., espelho no teto e lateral, mesa com duas
cadeiras, acento de luxo, banheiro, rádio e decoração especial

Valor da suíte com permanência de duas horas R$ 89,00. almoço das
11:00hs às 14:00hs. pernoite de domingo a quinta R$ 99,00 das 19:00hs
às 09:00hs Hora extra R$ 15,00. Obs. No dia dos namorados NÃO
trabalhará com pernoite.

Cartões e dinheiro.

Valor da suíte com permanencia de duas horas R$ 94,50. pernoite de
Domingo a Quinta das 19:00hs às 09:00hs R$ 105,00, pernoite sexta,
sabádo R$140,00 .Hora extra R$ 15,00. Obs. No dia dos namorados
NÃO trabalhará com pernoite.

Cartões e dinheiro.

Valor da suíte com permanencia de duas horas R$ 99,00. Pernoite de
domingo a quinta R$ 110,00. Pernoite de sexta, sabádo e vespera de
feriado R$ 148,00 Hora extra R$ 15,00. Obs. No dia dos namorados
NÃO trabalhará com pernoite.

Cartões e dinheiro.

SUÍTE EXECUTIVA

Ar, frigobar, tv lcd 32 pol., espelho no teto e lateral, mesa com duas
cadeiras, acento de luxo, banheiro e rádio.

PARQUE MOTEL

SUÍTE ESPECIAL

Ar, frigobar, tv lcd 37 pol., espelho no teto e lateral, mesa com duas
cadeiras, acento de luxo, banheiro, rádio, decoração especial,
banheira de hidromassagem e jardim.

PARQUE MOTEL

ANDORRA MOTEL

ANDORRA MOTEL
5

SUÍTE LUXO

SUÍTE PIMENTA DO
REINO

SUÍTE PIMENTA
MALAGUETA

250 M² de área, a área externa tem: churrasqueira, piscina térmica
com cascata, cromoterapia e sauna. Sala de estar, quarto duplo com
duas camas box, notebook com internet e 3 tvs de lcd com canais à
cabo, 3 frigobares, arcondicionado split, chuveirões, garagem
automática para dois carros.

Valor da suíte com permanência de quatro horas R$ 368,90, permanencia
de 4 horas na Sexta e Sábado R$ 388,90, hora extra R$ 40,00. Obs. Os
valores deste Motel correspondem especificamente ao dia dos namorados
o mesmo também NÃO trabalhará com pernoite no dia em questão.

Todas suítes com: garagem automática, ar condicionado split, tv de
Valor da suíte com permanência de duas horas R$ 132,90 hora extra R$
LCD com canais a cabo,eróticos e de shows, cama box, home theater, 25,00. Obs. Os valores deste Motel correspondem especificamente ao dia
notebook, internet wi-fi grátis, frigobar, banheira com
dos namorados o mesmo também NÃO trabalhará com pernoite no dia
hidromassagem e cromoterapia. Êxtase em dobro - Inclui também
em questão.
duas camas box, 2 tvs, 2 frigobares, polidence e banheiro duplo. (apt.
112 e 113)

O estabelecimento trabalha com dinheiro e cartões,
exceto o cartão Hiper.

O estabelecimento trabalha com dinheiro e cartões,
exceto o cartão Hiper.

MOTEL

ANDORRA MOTEL

ANDORRA MOTEL

CATEGORIA DA
SUÍTE

SUÍTE PIMENTA DE
CHEIRO

SUÍTE PIMENTA
BIQUINHO

APRESENTAÇÃO

VALORES E OBSERVAÇÕES

A suíte oferece: garagem automática, ar condicionado split, tv lcd 32
pol., com canais à cabo, eróticos e de shows, dvd com entrada usb,
internet wi-fi grátis, micro system, Moto sexy, frigobar, cama com
colchão de mola e acabamento em granito.

Valor da suíte com permanência de duas horas R$ 83,90, permanencia de
2horas na sexta e sábado R$ 89,90, hora extra R$ 15,00. Obs. Os valores
deste Motel correspondem especificamente ao dia dos namorados o
mesmo também NÃO trabalhará com pernoite no dia em questão.

A suíte oferece: garagem automática, ar condicionado split, tv de
LCD 22 pol. com canais à cabo, eróticos e de shows, dvd com
entrada usb, internet wi-fi grátis, micro system, frigobar, cama com
colchão de mola e acabamento em granito.

Valor da suíte com permanência de duas horas R$ 79,90, permanencia de
2horas na sexta e sábado R$ 85,90, hora extra R$ 13,00. Obs. Os valores
deste Motel correspondem especificamente ao dia dos namorados o
mesmo também NÃO trabalhará com pernoite no dia em questão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O estabelecimento trabalha com dinheiro e cartões,
exceto o cartão Hiper.

O estabelecimento trabalha com dinheiro e cartões,
exceto o cartão Hiper.

MOTEL

ANDORRA MOTEL

TREVO MOTEL

TREVO MOTEL

TREVO MOTEL

TREVO MOTEL

TREVO MOTEL

MOTEL UNION

CATEGORIA DA
SUÍTE

APRESENTAÇÃO

VALORES E OBSERVAÇÕES

A suíte oferece: Cama box, tv lcd 40, Som para Iphone.

O valor da suíte por duas horas é de R$ 96,90,permanecia de 2 horas
sexta e Sábado R$ 99,90, hora extra R$ 15,00, Obs. No dia dos
namorados NÃO trabalhará com pernoite.

SUÍTE TABASCO

SUÍTE SEXY

SUÍTE DUPLA

TV LCD 32, ar condicionado split, canal de som , canal de vídeo O valor da suíte com permanencia de 2hs de domingo a quinta R$
erótico, frigobar, wi-fi grátis , garagem privativa com portão 75,00,permanencia de 2hs na sexta e sábado é de R$ 85,00, a cada hora
eletrõnico.
extra R$ 10,00. Pernoite de domingo a quinta R$ 85,00,Pernoite de sexta
e sábado é R$ 115,00.

Suíte dupla com uma iluminação especial e ambiente criativos. Dois
O valor da suíte é R$ 140,00 permanencia de ( 2 horas) de domingo a
quartos com camas de casal e sala integarda,camas com espelho no quinta, Permanencia de 2 horas sexta de sábado R$ 155,00, a cada hora
teteo,TV LCD 32, ar condicionado split, canal de som, canal de vídeo extra R$ 15,00. Pernoite de domingo a quinta R$ 155,00,pernoite sexta e
erótico, frigobar, wi-fi grátis , garagem privativa com portão
sábado R$ 200,00. Obs. No dia dos namorados NÃO trabalhará com
eletrõnico
pernoite.

O estabelecimento trabalha com dinheiro e cartões,
exceto o cartão Hiper.

Cartões e Dinheiro

Cartões e Dinheiro

Progetada com 2 ambientes e uma piscina com cascata, Tv LCD 32,
canal de som de vídio éroticos, ambiente aberto, wi-fi, ar
condicionado, frigobar, Garagem Privativa

O valor da suíte com permanencia de 2hs de domingo a quinta R$
85,00,permanencia de 2hs na sexta e sábado é de R$ 95,00, a cada hora
extra R$ 10,00. Pernoite de domingo a quinta R$ 95,00,Pernoite de sexta
e sábado é R$ 125,00. Obs. No dia dos namorados NÃO trabalhará com
pernoite.

O estabelecimento trabalha com dinheiro e os
cartões visa, hiper e master.

Ampla suíte, com 3 luxuosos ambientes, frigobar, tv lcd 32", dvd,
som, ar condicionado split, canal de vídio erótico,espelho decoratico,
banheira de hidromassagem, sauna a vapor, secador de cabelos, wi-fi
grátis, garagem privativa.

O valor da suíte com permanencia de 2hs de domingo a quinta R$
135,00,permanencia de 2hs na sexta e sábado é de R$ 145,00, a cada
hora extra R$ 10,00. Pernoite de domingo a quinta R$
145,00,Pernoite de sexta e sábado é R$ 175,00. Obs. No dia dos
namorados NÃO trabalhará com pernoite.

O estabelecimento trabalha com dinheiro e os
cartões visa, hiper e master.

O valor da suíte com permanencia de 2hs de domingo a quinta R$
240,00,permanencia de 2hs na sexta e sábado é de R$ 265,00, a cada hora
extra R$ 25,00. Pernoite de domingo a quinta R$ 265,00,Pernoite de sexta
e sábado é R$ 340,00. Obs. No dia dos namorados NÃO trabalhará com
pernoite

O estabelecimento trabalha com dinheiro e os
cartões.

SUÍTE OASIS

SUÍTE EXECUTIVO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

SUÍTE
PRESIDENCIAL

Uma área de 220m, 2 TvsLCD 32",Frigobar,ar condicionado split,
canal de vídio erótico,dvd, churrascaria boate com jogo de luz e gelo
seco, chuveiro externo, 2 banheira de hiromassagem( sendo uma
gigante externa e outra interna), 2 garagens privativas.

SUÍTE HIDRO

Banheira de oforô, cromoterapia, hidromassagem mini spar, not
book, home theater, ar condicionado split, cama box, frigobar e
televisão de 47 polegadas

O valor da diária na suíte é R$ 450,00. Duas horas de permanência R$
154,90. com dois pratos grátis das 11:00h às 15:00h ou das 19:00 às
22:00h. Pernoite de domingo a quinta das 18:00h às 10:00h R$ 174,90.
Pernoite sexta, sabado e vesp. de feriados das 00:00h às 12:00h R$
199,90. Obs. Hora extra R$ 25,00. Nos dias 11 e 12 de Junho NÃO
trabalhará com pernoite.

O estabelecimento aceita cartões, visa e master ou
dinheiro.

MOTEL

MOTEL UNION

MOTEL UNION

MOTEL EXCALIBU

MOTEL EXCALIBU

MOTEL EXCALIBU

MOTEL EXCALIBU

MOTEL EXCALIBU

CATEGORIA DA
SUÍTE

APRESENTAÇÃO

VALORES E OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

SUÍTE OFORÔ

Banheira externa com oforô, televisão de 42 polegadas,
cromoterapia, not book, home theater, mini spar, ar condicionado
split, cama box e frigobar.

O valor da diária na suíte é R$ 450,00. Duas horas de permanência R$
149,90. Pernoite de domingo a quinta das 18:00h às 10:00h R$ 169,90.
Pernoite sexta, sabado e vesp. de feriados das 00:00h às 12:00h R$
199,90. Obs. Hora extra R$ 20,00. Nos dias 11 e 12 de Junho NÃO
trabalhará com pernoite. O cliente terá direito a dois pratos grátis nos
horários promocionais das 11:00hs às 15:00hs e das 19:00hs às 22:00hs

O estabelecimento aceita cartões, visa e master ou
dinheiro.

SUÍTE PORTO
RAVEL

2 Camas, sala de jantar para 8 pessoas, piscina com cascata e
hidromassagem, boate, sala de cinema, 3 frigobares, 4 televisores 47
polegadas, garagem para 6 carros, área externa com piscina aquecida,
sauna e 2 banheiros

O valor da diária na suíte é R$ 800,00. Por quatro horas de permanência
com dois pratos grátis das 11:00h às 15:00h ou das 19:00 às 22:00h o
cliente pagará R$ 389,90. Pernoite de domingo a quinta das 18:00h às
10:00h R$ 399,90. Pernoite sexta, sabado e vesp. de feriados das 00:00h
às 12:00h R$ 419,90. Obs. Hora extra R$ 60,00. Nos dias 11 e 12 de
Junho NÃO trabalhará com pernoite.

O estabelecimento aceita cartões, visa e master ou
dinheiro.

SUÍTE GLAMOUR

A suíte oferece ar condicionado, tv lcd 32 pol. Som ambiente, ducha
com água quente e garagem.

De domingo a quinta feira por duas horas de permanência o cliente pagará
R$ 79,00. hora extra R$ 10,00. sexta e sabado por duas horas de
O estabelecimento aceita cartões, visa e master ou
permanência R$ 83,00. hora extra R$ 10,00. Pernoite de domingo a
dinheiro.
quinta das 17:00hs. às 10:00hs R$ 85,00. Pernoite sextas e sabados das
00:00hs às 12:00hs R$ 125,00

SUÍTE REVIERA

De domingo a quinta por duas horas de permanência o cliente pagará R$
79,00. hora extra R$ 10,00. sexta e sabado por duas horas de permanência
O estabelecimento aceita cartões, visa e master ou
A suíte oferece ar condicionado, tv lcd 32 Pol, frigobar, som
R$ 85,00. hora extra R$ 12,00. Pernoite de domingo a quinta das 17:00hs.
ambiente, luz cromoterapia e garagem.
dinheiro.
às 10:00hs R$ 85,00. Pernoite sextas e sabados das 00:00hs às 12:00hs
R$ 127,00, Obs. No dia dos namorados NÃO trabalhará com pernoite.

SUÍTE PREMIUM

De domingo a quinta por duas horas de permanência o cliente pagará R$
79,00. hora extra R$ 10,00. sexta e sabado por duas horas de permanência
O estabelecimento aceita cartões, visa e master ou
A suíte oferece ar condicionado, tv lcd 32 Pol, sofá, banheira, mini
R$ 89,00. hora extra R$ 14,00. Pernoite de domingo a quinta das 17:00hs.
boate, moto sex, frigobar, som ambiente, luz cromoterapia e garagem.
dinheiro.
às 10:00hs R$ 85,00. Pernoite sextas e sabados das 00:00hs às 12:00hs
R$ 132,00, Obs. No dia dos namorados NÃO trabalhará com pernoite.

SUÍTE NEW
BELLAGIO

De domingo a quinta feira por duas horas de permanência o cliente pagará
R$ 85,00. hora extra R$ 12,00. sexta e sabado por duas horas de
O estabelecimento aceita cartões, visa e master ou
A suíte oferece ar condicionado, tv lcd 32 Pol, banheira com hidro,
permanência R$ 95,00. hora extra R$ 15,00. Pernoite de domingo a
frigobar, som ambiente, iluminação diferenciada com led e garagem.
quinta das 17:00hs. às 10:00hs R$ 97,00. Pernoite sextas e sabados das
dinheiro.
00:00hs às 12:00hs R$ 139,00, Obs. No dia dos namorados NÃO
trabalhará com pernoite.

SUÍTE LUXUS

De domingo a quinta feira por duas horas de permanência o cliente pagará
R$ 99,00. hora extra R$ 15,00. sexta e sabado por duas horas de
O estabelecimento aceita cartões, visa e master ou
A suíte oferece ar condicionado, tv lcd 32 Pol, banheira externa com
permanência R$ 129,00. hora extra R$ 20,00. Pernoite de domingo a
hidro, frigobar, som ambiente, motosex, mini boate e garagem.
quinta das 17:00hs. às 10:00hs R$ 115,00. Pernoite sextas e sabados das
dinheiro.
17:00hs às 10:00hs da manhã. R$ 169,00, Obs. No dia dos namorados
NÃO trabalhará com pernoite.Casal extra R$50,00

CATEGORIA DA
SUÍTE

APRESENTAÇÃO

VALORES E OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

POUSADA
BANDEIRANTES

SUÍTE HUASA

A suíte oferece ar condicionado, tv lcd 32 Pol, frigobar, som
ambiente e garagem.

Por duas horas de permanência o cliente pagará R$ 25,00 hora extra R$
5,00 Pernoite de segunda a quinta das 20:00hs às 08:00hs R$ 40,00
Pernoite de sexta a domingo das 23:00hs às 08:00hs R$ 40,00.Obs. No
dia dos namorados NÃO trabalhará com pernoite.

O estabelecimento aceita cartões ou dinheiro.

POUSADA
BANDEIRANTES

SUÍTE LUXO

A suíte oferece ar condicionado, tv lcd 32 Pol, frigobar, jogo de luz,
som ambiente e garagem.

Por duas horas de permanência o cliente pagará R$ 40,00 hora extra R$
5,00,Obs. No dia dos namorados NÃO trabalhará com pernoite.

O estabelecimento aceita cartões ou dinheiro.

SUÍTE VIP

A suíte oferece ar condicionado, tv lcd 32 Pol, frigobar, banho
quente, som ambiente e garagem.

Por duas horas de permanência o cliente pagará R$ 30,00 hora extra R$
5,00 Pernoite de segunda a quinta das 20:00hs às 08:00hs R$ 55,00
Pernoite de sexta a domingo das 23:00hs às 08:00hs R$ 55,00.Obs. No
dia dos namorados NÃO trabalhará com pernoite.

O estabelecimento aceita cartões ou dinheiro.

SUÍTE

A suíte oferece ar condicionado, tv lcd 32 Pol, frigobar, som
ambiente e garagem.

Por duas horas de permanência o cliente pagará R$ 25,00 hora extra R$
5,00 Pernoite de segunda a domingo das R$ 30,00. Obs. Sextas e sabados
não trabalha com pernoite,Obs. No dia dos namorados NÃO trabalhará
com pernoite.

Recebe apenas dinheiro

MOTEL

POUSADA
BANDEIRANTES

POUSADA PARAISO

Total de estabelecimentos pesquisados: 07
Total de suítes pesquisadas: 25
Parque Motel - Rua Diógenes Chianca, 443 - Água Fria, João Pessoa 3231-4150
Union Motel - R. Dr. Jair Cunha Cavalcante, 694, Praia do Jacaré - Cabedelo - PB - 3248-1215
Andorra Motel - Rua Randal Cavalcante Pimentel, 700 - Bessa 3245-4100
Excalibur Motel - Rua Antônio Francisco de Araújo, 203 Morada nova - Cabedelo - 3246-6862
Pousada Bandeirantes - Rua projetada, 457 Qd. 457 ao lado do Sup. Bemais, José Americo - 3264-1055
Pousada Paraiso - Rua Antônio Anastacio Pereira, 161 Colibris a 50 metros da principal do José Américo
Trevo Motel - BR-230, 23 - Água Fria, João Pessoa - PB, 58020-388

