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ANDORRA MOTEL
SUÍTE PIMENTA 

DO REINO

250 m² de área, contém churasqueira na área externa, 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 e 

garagem automática para dois carros.                                                              

Valor da suíte com permanência de quatro horas R$ 399,90 

exceto sexta e sábado que é R$419,90 com hora extra de R$ 

50,00. Os valores deste Motel correspondem 

especificamente ao dia dos namorados. O mesmo também 

trabalha com pernoite R$ 419,90 nos dias da semana, exceto 

sexta e sábado que é R$449,90.

O estabelecimento trabalha com dinheiro e cartões, 

exceto Hipercard.

ANDORRA MOTEL
SUÍTE PIMENTA 

MALAGUETA

Possui garagem automática, arcondicionado split, tv de LCD com

canais à cabo, cama box, home theater, notebook, internet wi-fi

grátis, frigobar, banheira com hidromassagem e cromoterapia.

Êxtase em dobro - Inclui também duas camas box, 2 tvs, 2

frigobares, polidance e banheiro duplo. (apt. 112 e 113)

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 144,90, pernoite R$ 148,90. Permanência de 

duas horas para sexta e sábado R$ 148,90, pernoite 

R$199,90. Hora extra R$ 28,00

O estabelecimento trabalha com dinheiro e cartões, 

exceto Hipercard.

ANDORRA MOTEL
SUÍTE PIMENTA 

DE CHEIRO

Possui garagem automática, arcondicionado split, tv de LCD com

canais à cabo 32 pol., dvd com entrada USB, internet wi-fi grátis,

micro system, moto sexy, frigobar, cama com colchão de mola e

acabamento em gratino.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 93,90, pernoite R$ 97,90. Permanência de duas 

horas para sexta e sábado R$ 97,90, pernoite R$169,90. 

Hora extra R$ 16,00.

O estabelecimento trabalha com dinheiro e cartões, 

exceto Hipercard.

ANDORRA MOTEL
SUÍTE PIMENTA 

BIQUINHO

Possui garagem automática, arcondicionado split, tv de LCD com

canais à cabo 22 pol., dvd com entrada USB, internet wi-fi grátis,

micro system, frigobar, cama com colchão de mola e acabamento

em gratino.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 88,90, pernoite R$ 93,90. Permanência de duas 

horas para sexta e sábado R$ 93,90, pernoite R$159,90. 

Hora extra R$ 14,00.

O estabelecimento trabalha com dinheiro e cartões, 

exceto Hipercard.

ANDORRA MOTEL SUÍTE TABASCO
Possui garagem automática, arcondicionado split, tv de LCD com

canais à cabo 40 pol., dvd com entrada USB, internet wi-fi grátis,

micro system, frigobar, cama box.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 107,90, pernoite R$ 113,9. Permanência de 

duas horas para sexta e sábado R$ 113,90, pernoite 

R$189,90. Hora extra R$ 14,00.

A academia oferece horarios lives, natação e hidro 

R$75,00 as demais modalidades R$85,00 

TREVO MOTEL SUÍTE SEXY
TV LCD 32 pol., ar condicionado split, frigobar, wi-fi grátis,

garagem privativa com portão eletrônico.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 80,00. Permanência de duas horas para sexta e 

sábado R$ 90,00. Hora extra R$ 10,00. No dia dos 

namorados NÃO trabalhará com pernoite.

Cartões e Dinheiro
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TREVO MOTEL SUÍTE DUPLA

Suíte dupla com iluminação especial e ambiente criativos. Dois

quartos com camas de casal e sala integrada, camas com espelho no

teto, TV LCD 32 pol., ar condicionado split, canal de som, canal de

vídeo erótico, frigobar, wi-fi grátis, garagem privativa com portão

eletrônico.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 145,00. Permanência de duas horas para sexta e 

sábado R$ 160,00. Hora extra R$ 15,00. No dia dos 

namorados NÃO trabalhará com pernoite.

Cartões e Dinheiro

TREVO MOTEL SUÍTE OASIS
Progetada com dois ambientes e uma piscina com cascata, TV LCD

32 pol., canal de som e vídeos eróticos, ambiente aberto, wi-fi

grátis, arcondicionado split, frigobar, garagem privativa.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 90,00. Permanência de duas horas para sexta e 

sábado R$ 100,00. Hora extra R$ 10,00. No dia dos 

namorados NÃO trabalhará com pernoite.

Cartões e Dinheiro

TREVO MOTEL SUÍTE EXECUTIVO

Ampla suíta com três luxuosos ambientes, frigobar, TV LCD 32

pol., DVD, som, arcondicionado split, espelho decorativo, banheira

de hidromassagem, sauna a vapor, secador de cabelos, wi-fi grátis,

garagem privativa.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 140,00. Permanência de duas horas para sexta e 

sábado R$ 150,00. Hora extra R$ 10,00. No dia dos 

namorados NÃO trabalhará com pernoite.

Cartões e Dinheiro

TREVO MOTEL
SUÍTE 

PRESIDENCIAL

Uma área de 220m, duas TVS LCD 32 pol., frigobar,

arcondicionado split, canal de vídeos eróticos, DVD, churrasqueira,

boate com jogo de luz e gelo seco, chuveiro externo, duas banheiras

de hidromassagem (sendo uma gigante externa e outra interna),

duas garagens privativas..

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 245,00. Permanência de duas horas para sexta e 

sábado R$ 270,00. Hora extra R$ 25,00. No dia dos 

namorados NÃO trabalhará com pernoite.

Cartões e Dinheiro

MOTEL UNION SUÍTE HIDRO
Banheira ofurô, cromoterapia, hidromassagem mini spar, notebook,

home theater, arcondicionado split, cama box, frigobar e TV 47 pol.

Duas horas de permanência R$164,90 com dois pratos 

grátis das 11:00h às 15:00h ou das 20:00h às 23:00. Hora 

extra R$ 25,00. No dia dos namorados NÃO trabalhará com 

pernoite.

Cartões e Dinheiro.

MOTEL UNION SUÍTE OFURÔ
Banheira externa com ofurô, televisão de 42 pol., cromoterapia,

notebook, home theater, mini SPA, arcondicionado split, cama box

e frigobar.

Duas horas de permanência R$154,90 com dois pratos 

grátis das 11:00h às 15:00h ou das 20:00h às 23:00. Hora 

extra R$ 20,00. No dia dos namorados NÃO trabalhará com 

pernoite.

Cartões e Dinheiro.

MOTEL UNION
SUÍTE PORTO 

RAVEL

Duas camas, sala de jantar para oito pessoas, piscina com cascata e

hidromassagem, boate, sala de cinema, três frigobares, quatro

televisores 47 pol., garagem para seis carros, área externa com

piscina aquecida, sauna e dois banheiros.

Quatro horas de permanência R$399,90 com dois pratos 

grátis das 11:00h às 15:00h ou das 20:00h às 23:00. Hora 

extra R$ 60,00. No dia dos namorados NÃO trabalhará com 

pernoite.

Cartões e Dinheiro.

MOTEL EXCALIBU SUÍTE GLAMOUR
A suíte oferece arcondicionado, TV LCD 32 pol., som ambiente,

ducha com água quente e garagem.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 79,00 com hora extra de R$ 10,00. Permanência 

de duas horas para sexta e sábado R$ 85,00 com hora extra 

R$ 13,00. No dia dos namorados NÃO trabalhará com 

pernoite.

Cartões (visa e master) e Dinheiro.
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MOTEL EXCALIBU SUÍTE REVIERA
A suíte oferece arcondicionado, TV LCD 32 pol., frigobar, som

ambiente, luz cromoterapia e garagem.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 81,00 com hora extra de R$ 10,00. Permanência 

de duas horas para sexta e sábado R$ 88,00 com hora extra 

R$ 14,00. No dia dos namorados NÃO trabalhará com 

pernoite.

Cartões (visa e master) e Dinheiro.

MOTEL EXCALIBU SUÍTE PREMIUM
A suíte oferece arcondicionado, TV LCD 32 pol., sofá, banheira,

mini boate, moto sex, frigobar, som ambiente, luz cromoterapia e

garagem.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 89,00 com hora extra de R$ 12,00. Permanência 

de duas horas para sexta e sábado R$ 91,00 com hora extra 

R$ 15,00. No dia dos namorados NÃO trabalhará com 

pernoite.

Cartões (visa e master) e Dinheiro.

MOTEL EXCALIBU
SUÍTE NEW 

BELLAGIO

A suíte oferece arcondicionado, TV LCD 32 pol., sofá, banheira

com hidromassagem, frigobar, som ambiente, iluminação

diferenciada com LED e garagem.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 99,00 com hora extra de R$ 15,00. Permanência 

de duas horas para sexta e sábado R$ 110,00 com hora extra 

R$ 17,00. No dia dos namorados NÃO trabalhará com 

pernoite.

Cartões (visa e master) e Dinheiro.

MOTEL EXCALIBU SUÍTE LUXUS
A suíte oferece arcondicionado, TV LCD 32 pol., banheira externa

com hidromassagem, frigobar, som ambiente, moto sex, mini boate

e garagem.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 120,00 com hora extra de R$ 17,00. 

Permanência de duas horas para sexta e sábado R$ 130,00 

com hora extra R$ 20,00. No dia dos namorados NÃO 

trabalhará com pernoite.

Cartões (visa e master) e Dinheiro.

POUSADA 

BANDEIRANTES
SUÍTE HUASA

A suíte oferece arcondicionado, TV LCD 32 pol., frigobar, som

ambiente e garagem.

Valor da suíte com permanência de duas horas de R$ 25,00 

com hora extra de R$ 5,00. Pernoite: R$ 50,00
Cartões e Dinheiro.

POUSADA 

BANDEIRANTES
SUÍTE LUXO

A suíte oferece arcondicionado, TV LCD 32 pol., frigobar, jogo de

luz, , som ambiente e garagem.

Valor da suíte com permanência de duas horas de R$ 25,00 

com hora extra de R$ 5,00. Pernoite: R$ 50,00
Cartões e Dinheiro.

POUSADA 

BANDEIRANTES
SUÍTE VIP

A suíte oferece arcondicionado, TV LCD 32 pol., frigobar, banho

quente, som ambiente e garagem.

Valor da suíte com permanência de duas horas de R$ 30,00 

com hora extra de R$ 5,00. Pernoite: R$ 70,00
Cartões e Dinheiro.



MOTEL CONDIÇÕES DE PAGAMENTOAPRESENTAÇÃO VALORES E OBSERVAÇÕES
CATEGORIA DA 

SUÍTE

POUSADA PARAÍSO SUÍTE
A suíte oferece arcondicionado, TV LCD 32 pol., frigobar, som

ambiente e garagem.

Valor da suíte com permanência de duas horas de domingo 

a quinta R$ 27,99 com hora extra de R$ 4,99. . No dia dos 

namorados NÃO trabalhará com pernoite.

Estabelecimentos pesquisados: 06

Union Motel -  R. Dr. Jair Cunha Cavalcante, 694, Praia do Jacaré - Cabedelo

Andorra Motel - Rua Randal Cavalcante Pimentel, 700 - Bessa

Excalibur Motel -  Rua Antônio Francisco de Araújo, 203, Morada Nova - Cabedelo

Pousada Bandeirantes - Rua projetada, 457 - José Américo (ao lado do BeMais)

Pousada Paraíso - Rua Antônio Anastacio Pereira, 161 - Colibris

Trevo Motel - BR-230, 23 - Água Fria


