YOUR PRIVATE LUXURY HOTEL

MEGAHOMES

LUXO E CONFORTO
COM PRIVACIDADE
& SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE

O NOME JÁ DIZ PRATICAMENTE TUDO: megacasas de 15
suítes, com capacidade para acomodar até 30 pessoas de
uma só vez com todo o conforto e privacidade para sua
família, grupo de amigos ou viajante corporativo.
Apesar de o conceito ser o de uma casa, o que
torna a estada signicativamente mais acolhedora e
aconchegante, as megahomes disponibilizam uma série
de serviços extras, equivalentes àqueles encontrados em
hotéis, tais como arrumação e zeladoria, contratação de
serviços de refeição e transporte, decoração temática e
por aí vai.
O TERMO QUE MAIS SE ENQUADRA AQUI É
FLEXIBILIDADE: o intuito é oferecer um produto 100%
personalizado e entregar a casa do jeito que os hóspedes
querem (e precisam), com os serviços que eles desejam –
algo que se aproximaria de um hotel particular.
OU SEJA, TORNAR A EXPERIÊNCIA DE VIAGEM ÚNICA
E INESQUECÍVEL!

Fotos reais da Megahome Villagio San Diego

MEGAHOMES

Esta casa pode acomodar até 30 pessoas, seja
para uma viagem em família, grupos de jovens
para visitar os inúmeros parques e atrações da
cidade ou participando de alguma competição
esportiva, assim como viagens corporativas
para atender feiras, convenções ou até mesmo
fazer um evento na casa para um grupo de
empresários, festas ou casamentos.

SEU HOTEL PRIVATIVO
DE LUXO NA MELHOR
LOCALIZAÇÃO
Sabemos que a localização é um dos pontos
importantes na escolha da sua hospedagem.
As Megahomes estão localizadas a 15 minutos
dos parques do Walt Disney World Resort, 25
minutos do Centro de Convenções de Orlando,
15 minutos do ESPN Sports Complex e 5 minutos
do mall THE LOOP, cercado por restaurantes,
lojas e supermercados.

YOUR PRIVATE LUXURY HOTEL

FAMÍLIA, GRUPOS, EVENTOS
E VIAGENS CORPORATIVAS

SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE
CONCIERGE E HOSPITALIDADE
Os hóspedes terão um mordomo à
sua disposição que, além de fazer a
arrumação diária da casa, ajudará
a transformar a viagem em uma
experiência única e diferenciada,
além de auxiliar na contratação de
serviços como abastecimento da
casa, decoração para festas, aulas
de culinária ministradas por chefs
e muito mais.

NOSSOS DIFERENCIAIS

- 15 suítes que acomodam até 30 hóspedes;
- Serviço de mordomo com arrumação diária da casa;
- Todos as suítes com fechaduras eletrônicas individuais
garantem privacidade para os hóspedes;
- Suítes podem ser configuradas com 2 camas de solteiro
ou 1 cama de casal;
- Suítes com frigobar, cofre e TV de 42” com canais a cabo;
- Wi-fi de alta velocidade gratuito;
- Ar-condicionado central;
- 2 lavanderias com máquinas de lavar e secar;
- Cozinha completa com todos os utensílios e eletrodomésticos;
- Enxoval de cama, mesa e banho de alto padrão;
- Amplo living room integrado com cozinha e sala de jantar;
- Piscina privativa com spa (com opção de aquecimento);
- Summer kitchen com churrasqueira e pia;
- Banheiros com amenidades e secador de cabelo;
15 SUÍTES CONFORTÁVEIS
E SUPEREQUIPADAS
Nossas superconfortáveis suítes
podem ser configuradas de acordo
com o formato do grupo, com 2
camas de solteiro (twins) ou uma
cama de casal (king), todas com
fechaduras e códigos individuais
que garantem total privacidade
para os hóspedes. O enxoval
completo de cama, mesa e banho é
padronizado e foi cuidadosamente
selecionado para garantir o total
conforto de nossos clientes, além
de todas as amenidades para que
você tenha a liberdade e espaço de
uma casa, com os serviços e mimos
de um hotel.

- Área de descanso/trabalho com Nexpresso e TV;
- Cinema e sala de jogos (pode ser convertida em sala de
reunião e eventos);
- Serviços de hospitalidade e concierge: abastecimento
da casa, decoração para festas, chefs, eventos privativos,
traslados, ingressos para parques e atrações, aluguel de
carro;
- Central de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por
semana, em português;
- Condomínio fechado localizado a apenas 15 minutos dos
parques do Walt Disney World Resort;
- Club house do condomínio com piscina climatizada e 		
fitness center.

www.megahomesvhc.com
info@vhchospitality.com
+1-407-858.4547
+55-11-3522.4162

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

