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1/3 dos Americanos já se hospedaram em
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Cozinha importa

Grupos de amigos

Famílias

Perfil do
cliente!

O que o
cliente
procura?

Localização conveniente

Melhor custo-benefício

Querem cozinha completa/lavanderia

Localização

Quartos/espaços

Economia

Sensação de casa longe de casa

Comodidade
Vários quartos

Espaço

Privacidade

Privacidade
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Mais fácil para acomodar amigos / familiares

Fonte: Phocuswright, A Market Transformed: Private Accommodation in the U.S. 2016

A maioria dos viajantes começa a
busca por sua casa de férias com
esses critérios em mente:
Localização / Proximidade de atrações: Muitas vezes, os viajantes procuram por uma
propriedade próxima a atrações específicas, regiões com restaurantes, tipo de viagem,
por exemplo próximo a praia
Preço: A maioria pesquisa com um determinado orçamento e faixa de preço em mente.
É imporante entender esta faixa para indicar o produto adequado
Tamanho da propriedade: Os viajantes já sabem o número de pessoas e por isso
querem garantir que a casa/apto tenha o tipo de configuração de quartos que precisa
(camas de casal, solteiro), bem como os lugares disponíveis na sua sala de estar e sala
de jantar, por exemplo.
Datas: Muitos viajantes baseiam suas férias em calendários escolares e de trabalho,
mas outros preferem as baixas temporadas para garantir um bom preço

VHC Hospitality

Critérios que
usa para
buscar a casa
de férias!

Porque ele
reservará a
casa comigo?

Na Trend e no
portal de casas

www.casasnatrend.com

Porque você encontrará a casa que esteja
dentro do perfil do seu cliente e fornecerá
informações detalhadas sobre as opções de
estadia, com:
- Fotos da casa
- Planta 3D
- Informações sobre o condomínio
- Mapa com localização e distância às principais atrações
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Fornecimento
de informações
detalhadas

Confiança no seu agente
Garantia na busca pelas melhores opções

Parcelamento sem juros fixo em Reais

Diretamente com o administrador da casa

Casas selecionadas e totalmente equipadas
Serviço de equipe local, 24x7, falando português

Serviços adicionais seja no destino ou na casa
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Facilidade
na reserva

Atendimento em português

- Reserve com antecedência para conseguir garantir as melhores casas ou a casa exatamente que procura;
- Datas comemorativas deixam as casas 100% ocupadas;

2) ENTENDA O QUE O CLIENTE ESTÁ PROCURANDO
- Está viajando com crianças? precisa de berço? Pessoas mais velhas? Quarto no andar térreo;
- Qual o tamanho do grupo? Quantos quartos precisa?

3) RESERVE COM CONFIANÇA
- Mostre que está reservando com uma administradora que garantirá a prestação dos serviços para os
clientes;
- Que conta com atendimento 24 horas, 7 dias por semana, em português

4) É O TIPO DE ACOMODAÇÃO CERTA PARA O CLIENTE?
- GANHA: espaço, privacidade, economia, experiência;
- PERDE: alguns serviços de hotéis como room service e arrumação diária que, nas casas, deve ser
contratado a parte;
Obs: lembre que as casas estão cada vez mais próximas de hotéis e oferecem praticamente os mesmos
serviços.

5) CUIDADO COM TARIFAS SUPER BAIXAS
- Se você encontrar casas com diárias muito baixas, desconfie. Com certeza a localização da casa é ruim,
em um condomínio com mínima infra-estrutura, com péssima manutenção/conservação e nenhum serviço.
Pra que arriscar?
VHC Hospitality

Dicas:
como
acertar
com o
cliente

1) COMECE CEDO

Revisão
do
processo
de venda.

1 - O cliente entra em contato procurando uma casa para alugar
2 - Envia uma solicitação com as datas selecionadas
3 - Você responde imediatamente à solicitação do cliente por e-mail ou telefone pedindo mais informações:
número de pessoas, destino, perfil do grupo (família, amigos), se já sabe o número de quartos que precisa, se
tem alguma solicitação especial
4 - Você busca as informações e envia a cotação para o cliente com imagens das casas. Importante informar
que, para garantir a casa que gostou, deve reservar com a maior antecedência possível
5 - O viajante escolhe a casa e solicita a reserva da propriedade.
6 - Você apresenta serviços adicionais que podem ser incluídos na viagem, seja no destino (passeios, ingress
de atrações, aluguel de carro), como na hospedagem (serviço de limpezak de abastecimento, aquecimento de
piscina, etc…).
7 - Cliente solicita os serviços adicionais
8 - Você envia a confirmação da reserva e um cronograma de pagamento para o cliente. Vantagem em reservar
com a agência é o financiamento fixo em Reais
9 - Você envia as instruções de check-in com endereço, código da fechadura e informações importantes para
a chegada do seu cliente
10 - Cliente chega, vai direto até a casa, acessa com o código fornecido e começa a disfrutar de férias
maravilhosas e no maior conforto
11 - Cliente é contatado por nossa equipe de guest services para garantir que esteja tudo bem na casa e que
não tenha nenhum problema e/ou dúvida. Esta é a mesma equipe que poderá ser contatada 24 horas por dia, 7
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dias por semana caso cliente precise de algum serviço ou auxílio.
12 - Hóspedes fazem o check-out e nossa equipe de limpeza e inspeção entra para checar e limpar a casa.
13 - Você cantata o seu hóspede para conhecer a experiência e pedir que deixe comentários que o ajudarão na
venda para seu próximo cliente.

Que produtos posso
oferecer para
meu cliente?

destinos:

Aluguel de casas e apartamentos
em Orlando e Miami

Townhomes: Casas
geminadas de 3 a 5
quartos

Condos: Apartamentos
de 1 a 3 quartos
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Single Homes: Casas
de 4 a 10 quartos

Luxury Stay
- Casas selecionadas do portfolio da Vacation Homes Collection
- Condomínios selecionados com ótima infraestrutura de lazer
- Excelente localização
- Decoração luxuosa e altamente equipada
- Amenities diferenciados
- Serviços incluídos como aquecimento de piscina, gás de
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churrasqueira, limpeza de meia-estadia

Casas de 15

suites na melhor localização próxima aos parques Disney

Suites padronizadas, com fechadura individual
Comporta até 30 pessoas
Sala de cinema
Lounge
Piscina com summer kitchen
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Ideal para grupos e eventos corporativos

- Coconut Grove: Coconut Grove é parecida com a de Winter Park em Orlando, com ruas arborizadas, muito verde,
jardins super bonitos, marina, parques, ótimos restaurantes e opções de entretenimento para curtir a noite. É uma região

Principais
regiões de
Miami e região

super agradável e ao mesmo tempo agitada e divertida. Fica a 15 minutos do centro de Miami e a 30 minutos de Miami
Beach.
- Downtown Miami (região da Brickel). A área de Downtown Miami que inclui a Av. Brickel e a baía de bayside. Agora
com um novo shopping, o Brickel Center, próximo da American Airlines arena onde ocorrem muitos shows e eventos e
apenas a “uma ponte” de praia, a área é uma excelente opção de hospedagem para quem quer circular por Miami.
- South Beach / Art Deco District: Se você está a procura de agito, restaurants, boates, praia deliciosa, lojas, este é o
lugar para se hospedar. O centro de convenções de Miami também fica nesta região o que aumenta a procura para quem
vem para participar de eventos . Ocean Drive, Lincoln Road e muitos outros passeios tornam Miami Beach a opção de
hospedagem número 1 para quem vem de férias a Miami.
- Bay Harbour: É uma pequena e charmosa ilha localizada atrás da luxuosa Bal Harbour, famosa pelo shopping de
marcas de Luxo. Para quem busca um pouco mais de tranquilidade, mas ao mesmo tempo quer estar próximo do agito,
esta é uma excelente opção.
- Aventura: A explosão da região se deu por conta do Shopping Aventura Mall, um dos maiores (senão o maior) da
cidade. Tornou-se um local com imóveis de alto padrão, super arborizado, com campos de golfe e muitos restaurantes.
A praia mais próxima é a de Sunny Isles Beach, localizada a 10 minutos da região.
- Hallandale: É uma cidade que ficam entre as cidades de Miami (Aventura) e Fort Lauderdale. Oferece uma grande
variedade de atividades esportivas durante todo o ano, incluindo tênis, golfe, natação, canoagem e pesca. As noites
oferecem uma variedade de restaurantes finos e entretenimento noturno para todas as idades, além de shoppings e lojas
em toda a cidade. É uma excelente opção para quem quer ter uma acomodação na praia mas quer fugir do agito de Miami.

Principais condomínios
de Kissimmee, na área
de Orlando

Nossas casas estão localizadas em condomínios que são verdadeiros oásis, com
estrutura e serviços dignos de um resort dos sonhos, oferecendo conforto,
comodidade, sofisticação e privacidade em meio à encantadora Kissimmee,
a simpática vizinha de Orlando.

Le Rêve
O mais novo condomínio de Orlando possui serviços especiais para
tornar a estadia de seus hóspedes inesquecível. Está localizado ao lado
de um Walmart 24 horas e a apenas 10 minutos de carro dos parques do
Walt Disney World Resort. Todas as suas luxuosas casas possuem 4
dormitórios, com piscina privativa e churrasqueira. O clubhouse contará
com fitness center, piscina, minimarket e atendimento de concierge.

Champions Gate Resort
Imóveis de alto padrão e refinada arquitetura compõem o condomínio Champions Gate
Resort. Todas as suas casas contam com piscina privativa, que possuem de quatro a
oito dormitórios e proporcionam a todos os seus hóspedes muita privacidade,
comodidade, lazer, tranquilidade, segurança e, em especial, acessibilidade de
locomoção e mobilidade. O Clube do Champions Gate está entre os melhores de todos
os resorts e conta com golfe, quadra de t6enis, 3 pisicinas com Rio artificial, tobogã e
área de splash para crianças, Cabanas, Fitness center, Restaurantes, Salão de jogos
E área para eventos.

Bella Vida Resort
Localizado em Kissimmee, o Bella Vida Resort, garante fácil acesso a
qualquer uma das atrações de Orlando. Por perto, você também
encontrará um supercenter do Walmart, aberto 24 horas por dia.
As casas, que possuem de três a oito dormitórios, além de oferecerem
conforto, também são garantia de muita diversão para toda a família com
um espaço de lazer completo: tem quadras de esportes, trilhas, área de
piquenique e leitura, playground, fitness center, piscina com espelho
d’água e hidromassagem e sala de videogame e jogos.

Storey Lake Resort
Um resort completo no jardim de casa. É isso que o Storey Lake oferece para todos os
seus hóspedes. O resort conta com apartamentos de 2 e 3 quartos e casas de 4 a 8
quartos, todas com piscina privativa, e as áreas comuns incluem clubhouse, tobogã, rio
artificial, campo de minigolfe, fitenss center, restaurante, doca para prática de caiaque,
playground, área splash para crianças, quadras de esporte. Tudo isso além de muito
conforto e comodidade, afinal, está na melhor localização a poucos minutos do Walt
Disney World Resort e das principais rodovias, além de lojas, restaurantes e diversas
opções de entretenimento.

Principais condomínios
de Kissimmee, na área
de Orlando
Windsor Hills
O Windsor Hills está muito próximo ao complexo da Walt Disney World
em Orlando. Estando a cerca de 4km dos portões do parque, o
condomínio também está a poucos minutos de lojas, restaurantes dos
mais variados menus e atrações locais. O condomínio oferece
acomodações de três a seis quartos, e é uma ótima opção para casais,
grupos de amigos e famílias inteiras. Para os que procuram diversão em
meio a natureza, praias da região estão a menos de uma hora de carro O
club house é super complete e, além de quadras de tênis, cinema,
playground e loja de conveniência, conta com um ótimo parquet
aquático..

Solterra Resort
Com casas luxuosas e elegantes de dois a cinco dormitórios, o condomínio
Solterra é o lugar ideal para passar férias em família. A arquitetura mediterrânea
impressiona ao lado dos belos lagos e uma paisagem tropical exuberante, que
pode ser apreciada pelas trilhas de caminhada.
Este paraíso fica próximo dos parques do Walt Disney World Resort e dos
pontos turísticos mais famosos do mundo. Para deixar a experiência ainda
melhor, cada casa possui piscina privativa, e o condomínio tem quadras de vôlei
e tênis, sala de jogos e bar.

Sonoma Resort
O Sonoma Resort está em uma das regiões mais elegantes da Flórida.
Próximo do famoso Loop Mall, um verdadeiro reduto de compras e
entretenimento, com lojas de marcas internacionais, cinemas e
restaurantes premiados, o condomínio também está a poucos minutos do
Walt Disney World Resort. Com casas sofisticadas e completas
oferecendo de quatro a 15 dormitórios, é o lugar ideal para quem busca
ambientes espaçosos, com design arrojado e uma experiência única em
se hospedar. Na estrutura de lazer, o condomínio conta com, fitness
center e uma deliciosa piscina.

Paradise Palms
No Paradise Palms você conta com uma completa estrutura de lazer junto a um
serviço impecável de resort. Os hóspedes podem aproveitar as piscinas, o spa, o
bar e o cinema, o fliperama, as quadras esportivas e muito mais, além de todas as
comodidades de um condomínio fechado. As casas, que possuem de quatro a seis
dormitórios, estão a poucos minutos do Walt Disney World Resort. O Clubhouse
conta com piiscina com cascata, escorregador e hidromassagem, Cinema, Lan
house, Academia, Quadras esportivas, Lanchonete e loja de conveniência e
Fliperama.

Veranda Palms
O condomínio Veranda Palms é um oásis particular rodeado por uma incrível
paisagem tropical. Suas casas, espaçosas e aconchegantes, possuem de quatro a
nove dormitórios, piscina privativa e jardins. Além disso, sua localização é
privilegiada: a poucos minutos do Walt Disney World Resort e ao lado do parque
Shingle Creek. Conta com um clube com Piscina privative, Fitness center,
Playground, Área de piquenique e churrasco, Trilhas, jardins e parques.

Dúvidas mais
frequentes dos
seus clientes

VACATION HOMES COLLECTION

Horários de check in e check out

tirando suas
principais dúvidas
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A casa funciona exatamente como um hotel, com horário fixo para chegada e saída.
Extensões de horário de saída, ou de datas de saída estão sujeitas a disponibilidade e precisam ser agendadas previamente com
nossa equipe de atendimento.
Para garantir a entrada antecipada (early check-in) ou a saída tardia (late check-out), sugerimos que reserve uma noite adicional a sua
chegada ou a sua saída. É possível conceder esta uma extensão da estadia (early ou late) porém hóspede deverá contatar equipe de
atendimento 24 horas antes para confirmar a disponibilidade.

CHECK IN

CHECK OUT

A PARTIR DAS 16:00

ATÉ AS 10:00

VACATION HOMES COLLECTION

Segurança controlada

funcionamento
da porta,
sistema nexia
e lock-box
Todas as portas das casas contam com
fechadura eletrônica que gera senhas
únicas por hóspede e controla a entrada.
A senha fornecida começa a funcionar as
4 da tarde do dia do check-in e para de
funcionar as 10 da manhã da data do
check-out.
Lock-box é uma caixinha que fica localizada
na parede de fora da casa, próximo à porta de
entrada. Ela conta com uma senha única e a
chave física da porta. Esta senha é fornecida
ao hóspede quando ocorre algum problema na
abertura da porta e, neste caso, é necessária
a chave para abri-la.
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WI-FI, TELEVISÃO A CABO E TELEFONE
O wi-fi é gratuito dentro das casas. Todas as casas possuem televisão com conexão a cabo e estão equipadas com telefone.
As chamadas locais são gratuitas e chamadas internacionais são bloqueadas.
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correspondências
SUGERIMOS QUE AS CORRESPONDÊNCIAS SEJAM
ENTREGUES EM NOSSO ESCRITÓRIO NO ENDEREÇO:
2295 S. Hiawassee Road – suíte 202 – Orlando – FL – 32835
Durante a estada todas as encomendas recebidas serão
estocadas e poderão ser retiradas sem custo em nosso
escritório, ou enviadas para a casa por um custo de $ 75.00. É
cobrada uma taxa de $ 10.00 para manuseio e
armazenamento da encomenda..
Não nos responsabilizamos por qualquer dano em mercadoria
ou extravio da mesma, caso não chegue em nosso escritório.

VACATION HOMES COLLECTION

acidentes & danos
Todas as reservas feitas pela VHC incluem um seguro de
hospedagem que cobrirá despesas de até US$1.000,00 em
ocorrências de acidentes não intencionais.
Caso o dano seja intencional, e não for coberto pelo seguro, ou
seja superior ao valor de US$ 1000,00, a VHC entrará em contato
com o hóspede para assegurar que ele arque com as despesas
relacionadas ao conserto do dano causado.
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serviço de limpeza
das casas

os serviços de limpeza durante

A VHC Hospitality já inclui a inspeção de chegada e limpeza de saída para

a estada incluem:

todas as reservas. Junto com a equipe de limpeza, nossa equipe de inspeção

- Cozinha: Colocar louça na máquina de lavar louça; limpar bancada

faz toda a checagem da casa para garantir que não tenha havido nenhum

da cozinha e pia; varrer o chão; retirar lixo; repor sacos de lixo e

dano.

toalha de papel se necessário
- Sala: Tirar o pó e arrumar

Além da limpeza de saída, oferecemos também o serviço de limpeza durante

- Banheiros: Limpar chuveiro, vaso sanitário, pia, espelhos, retirar lixo

a estadia, que poderá ser contratado pelos hóspedes pelo número de dias

e trocar toalhas, se necessário

que desejar.

- Quartos: Tirar pó, arrumar as camas e, se necessário, trocar lençois

Limpezada casa

churrasqueira & piscina
As casas com piscina contam com serviço semanal
A churrasqueira é liberada para uso dos

de manutenção feito por uma empresa

hóspedes cabendo a eles somente a compra

especializada, licenciada e que é supervisionada

do gás propano para utilização da mesma.

por nossos inspetores, para garantir que esteja

É de responsabilidade do hóspede deixar a

sempre em boas condições de uso.

churrasqueira limpa. Nossa equipe de limpeza
fará a verificação e limpeza final da mesma.

Os aquecedores são trancados e só podem ser

Caso o hóspede não tenha feito a limpeza,

utilizados pelos hóspedes se solicitado para nossa

será cobrada uma taxa extra do mesmo.

equipe de reservas. É cobrada uma taxa diária
de aquecimento da piscina no valor de $ 35.00
a $ 45.00, dependendo do tamanho da piscina
e forma de aquecimento (elétrica ou gás).
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Mais infos
ESTACIONAMENTO
O estacionamento é gratuito, com vagas disponíveis em frente a todas as propriedades. É importante ficar atento para não estacionar nas reservadas, por exemplo,
para deficientes.
ÁREA DE LAZER DOS CONDOMÍNIOS
Todos os condomínios possuem área de lazer com piscina, fitness center, entre outros. Para aproveitar melhor esses benefícios, fique atento às regras de utilização
das dependências, que podem ser acessadas somente por hóspedes registrados previamente no momento do check-in ou por proprietários dos imóveis do resort.
ABASTECIMENTO DA CASA
Ao chegar a casa, você vai encontrar alguns itens como detergente, sabão de máquina de lavar louça, esponja, papel higiênico, papel-toalha, sacos de lixo, shampoo
e sabonete para primeiro uso. Você está em uma hospedagem estilo “self-catering”e por isso deverá providenciar os produtos para uso durante sua estadia. Caso
prefira, contamos com um serviço de abastecimento da casa.
ENXOVAL DE CAMA, MESA E BANHO
Todas as nossas casas estão equipadas com jogos de cama, mesa e banho completos para sua maior comodidade. Com toalhas de banho e rosto para cada
hóspede, você também conta com enxoval de cama de casal e solteiro completo, e mais dois jogos extra para a troca.
Na cozinha, todos os aparatos necessários para sua estada estão disponíveis. De pratos, copos e talheres, até utensílios e eletrodomésticos como liquidificador e
cafeteira.
TOMADAS E ELETRICIDADE
Todas as tomadas são 110V. Por isso, fique atento à voltagem dos aparelhos que você for utilizar e certifique-se de que eles estejam na posição 110V. Caso seja
necessário, você pode utilizar um transformador para usar seus aparelhos que não possuam a função bivolt.
PISCINA PRIVATIVA
Nas casas que contam com piscinas privativas, as mesmas podem ser aquecidas. Caso tenha contratado este serviço, o aquecedor será automaticamente ligado
pela manhã e desligado à noite. As piscinas contam com uma cerca de proteção para crianças.
BERÇOS E CAMAS-EXTRAS
Todas as casas contam com um berço-montável e berços adicionais podem ser solicitados com custo. Não é possível a colocação de camas-extras nas casas.
O número de pessoas máximo determinado por casa deve ser obedecido, não só pela segurança mas pelo conforto dos nossos hóspedes.

Transforme a viagem dos seus
clientes em uma experiência única!

serviços de hospitalidade
Além disso, prestamos uma série de serviços de hospitalidade para que sua
estadia seja o mais prazerosa e confortável possível. Abaixo colocamos uma lista
completa dos serviços que podem fornecidos por nossa equipe de guest services.
Para solicitá-los, é só enviar um email para nossa equipe de concierge.

SUA CASA SEMPRE LIMPA
A gente sabe, férias não combinam com bagunça. Por isso, você poderá contar com serviços
de limpeza e organização, como arrumação de camas, banheiros e cozinha, retirada de lixo e
troca de lençóis e toalhas, definindo, a seu critério, a frequência com que serão executados.

SERVIÇO

DESCRIÇÃO

2 QUARTOS

VALOR
$50

SERVIÇO DE ARRUMACÃO
3 QUARTOS

$60
DE CAMAS, COZINHA,

4 QUARTOS

$85
RETIRADA DE LIXO

5 QUARTOS

$115

6 QUARTOS

$135

7 QUARTOS OU MAIS

$155

serviços de hospitalidade
ABASTECIMENTO DA CASA Preocupação com compras no supermercado, seja qual for o horário, também não deve estar no seu roteiro
de viagem. Para isso, a VHC tem kits exclusivos que irão livrar você e sua família da ida ao supermercado, o que resulta em mais tempo de diversão:
KIT DE CHEGADA | De tudo um pouco

TASTE OF BRAZIL | o gostinho do Brasil nos

CAFÉ DA MANHÃ | comece bem o

Estados Unidos

seu dia

torradas, manteiga, requeijão, geleia, queijo muçarela,

- Café da manhã: café, leite, chocolate em pó, pão,

Afinal, é preciso energia para um dia

peito de peru, suco de laranja, chá

torradas, manteiga, requeijão, geleia, queijo muçarela,

repleto de diversão.

e cereais.

peito de peru, suco de laranja, chá, pão de queijo e

- Refeição: macarrão, molho de tomate e mac&cheese.

cereais.

Café, leite, chocolate em pó, pão,

- Petiscos: salgadinhos, bolachas, chocolates e pipoca.

- Refeição: macarrão, molho de tomate, arroz, feijão e

torradas, manteiga, requeijão, geleia,

- Complemento: açúcar, sal, adoçante, água e

farofa.

queijo muçarela, peito de peru, suco

refrigerante (Coca-Cola).

- Petiscos: salgadinhos, bolachas, chocolates e pipoca.

de laranja, chá, açúcar, adoçante,

- Limpeza: detergente, esponja, papel toalha (pacote

- Complemento: açúcar, sal, adoçante, água e

água, panquecas, waffle, syroup,

- Café da manhã: café, leite, chocolate em pó, pão,

com dois), papel higiênico (pacote com seis), sabão em

refrigerante (Guaraná e Coca-Cola).

ovos, iogurte e cereais.

pó, amaciante, sabão lava-louça, Clorox e guardanapos.

- Limpeza: detergente, esponja, papel toalha (pacote

- Higiene pessoal: sabonete.

com dois), papel higiênico (pacote com seis), sabão em

Valor até 6 pessoas: $ 150.00

pó, amaciante, sabão lava-louça, Clorox e guardanapos.

Valor por pessoa adicional: $ 20.00

Valor até 6 pessoas: $ 280.00

- Higiene pessoal: sabonete.

Valor por pessoa adicional: $ 35.00
Valor até 6 pessoas: $ 350.00
Valor por pessoa adicional: $ 40.00

serviços de hospitalidade
DECORAÇÃO PARA FESTAS | orçamentos sob demanda
Que tal uma noite de Natal como aquelas dos filmes americanos?
Um Halloween supertematizado?
Ou então surpreender seus filhos com uma festa temática com os personagens
favoritos da criançada?
A VHC tem uma equipe especializada para transformar a casa no cenário
perfeito para comemorações: Natal, Halloween, Páscoa, Ação de Graças,
Aniversário, Bodas
Valor sob consulta: lançaremos pacotes de acordo com época do ano.

LIMPEZA | sua casa de férias sempre brilhando.
Detergente, esponja, papel toalha (pacote com seis), papel
higiênico (pacote com 24), sabão em pó, amaciante, sabão
lava-louça, Clorox, guardanapos e desinfetante.
Valor até 6 pessoas: $ 200.00
Valor por pessoa adicional: $ 10.00

serviços de hospitalidade
CATERING De um simples jantar a uma verdadeira ceia para toda a família.
A VHC também conta com experientes chefs de cozinha e uma equipe exclusiva de garçons.
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
- Entrega de comida congelada: cardápio semanal com um menu irresistível.
- Chef Experience: que tal você e sua família cozinhando com um renomado chef?
- Chef com cardápio personalizado: escolha o que quer saborear e o chef prepara na hora.
- Ceias temáticas: para Natal, Réveillon, almoço de Páscoa ou outras comemorações.
- Café da manhã: entrega diária em estilo americano ou brasileiro.
SERVIÇO*

DESCRIÇÃO

VALOR

CHEF E CARDÁPIO PERSONALIZADO 6 PESSOAS

1 ENTRADA + 1 PRATO PRINCIPAL + 1 SOBREMESA

$950**

CHEF E CARDÁPIO PERSONALIZADO 8 PESSOAS

1 ENTRADA + 1 PRATO PRINCIPAL + 1 SOBREMESA

$1150**

CHEF E CARDÁPIO PERSONALIZADO 10 PESSOAS

1 ENTRADA + 1 PRATO PRINCIPAL + 1 SOBREMESA

$1250**

CEIA NATAL

CEIA TÍPICA BRASILEIRA

SOB CONSULTA

CEIA DE REVEILLON

CEIA TÍPICA BRASILEIRA

SOB CONSULTA

CARDÁPIO SEMANAL FIXO DE COMIDA BRASILEIRA

* CONTRATAÇÃO DE GARÇOM $150/HORA;

$40

** +20% DE GORJETA

serviços de hospitalidade
EVENTOS COM A PRESENÇA DE PRINCESAS E SUPER HERÓIS
Suas férias podem ficar ainda mais especiais e inesquecíveis com a
visita de princesas e super-heróis. Seja para um café da manhã ou
uma festa de aniversário.
- No café da manhã: inclui cupcake, bolo, suco, achocolatado, prato
de queijos e frutas + presença do personagem escolhido por 1 hora.
- Em uma festa de aniversário: inclui bolo, docinhos, decoração com
balões e enfeites de mesa de acordo com o personagem escolhido e
fantasia para o aniversariante + presença do personagem selecionado
por 1h30.
CAFÉ DA MANHÃ

FESTA DE ANIVERSÁRIO

com personagens

com personagens

Pães e sucos variados, geleia, manteiga, frutas.

Sucos, refrigerante, docinhos, bolo temático, decoracão de festa

com 1 personagem: $ 590.00

com 1 personagem: $ 750.00

com 2 personagem: $ 790.00

com 2 personagem: $ 950.00
Obs: valor para 10 pessoas. $ 20.00 para cada pessoa adicional

serviços de hospitalidade
COM SAÚDE E MUITA BELEZA... Que tal aproveitar seus dias de férias para cuidar do corpo e da mente?
Aqui, além de diversão, você encontra diversos serviços de saúde e beleza que podem ser realizados sem sair de casa:
- Cabelo e maquiagem: opções para deixar a sua beleza em dia ou para eventos especiais;
- Spas de pés e mãos: manicure, pedicure, massagens e ofurô.
- Fisioterapeuta: o tratamento certo para casos de mau jeito e dores musculares.
- Massagem corporal: drenagem, modeladora, relaxante ou terapêutica.

SERVIÇO

DESCRIÇÃO

ESCOVA

CURTO
MÉDIO/LONGO

PENTEADO
MAQUIAGEM
SPA DOS PÉS (MANICURE)
SPA DAS MÃOS (PEDICURE)
SPA DOS PÉS E MÃOS

APARTIR
DE U$ 50

MASSAGEM RELAXANTE

MASSAGEM CORPORAL: DRENAGEM,
MODELADORA, RELAXANTE E TERAPÊUTICA

FISIOTERAPEUTA

MASSAGEM CORPORAL: DRENAGEM,
MODELADORA, RELAXANTE E TERAPÊUTICA

VALOR
$44
$74
$74
$96
$51
$37
$88

$150

serviços de hospitalidade
TOTAL COMODIDADE Pode relaxar!
A VHC já pensou em tudo e oferece uma série de serviços exclusivos para sua total comodidade:
PERGUNTE TAMBÉM SOBRE NOVOS SERVIÇOS | trabalhamos para você ter férias inesquecivéis.

- Recebimento e entrega de mercadorias: você faz compras pela

- Personal shopper: compras nos shoppings e outlets de Orlando com

internet e a VHC recebe e entrega na casa.

a ajuda de profissionais qualificados em garimpar as melhores lojas.

- Serviço receptivo: recebemos você e a sua família no aeroporto

- Aluguel de berço, cadeirão e protetor de cama: acomode seu bebê

e acompanhamos até a casa com tour de ambientalização na

com toda a segurança necessária.

chegada.

- Embalagem de mala: proteja sua bagagem antes mesmo de sair de

- Serviço de babá: cuidados especiais para bebês e crianças.

casa com material PVC de alta resistência.

serviços de hospitalidade
TOTAL COMODIDADE
SERVIÇO ESPECIAIS
RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS
ENTREGA DE MERCADORIAS
SERVIÇO RECEPTIVO ATÉ 14 PESSOAS

DESCRIÇÃO
ARMAZENAMENTO DE MERCADORIA NO ESCRITÓRIO PARA RETIRADA
MERCADORIAS RECEBIDAS NO ESCRITÓRIO VHC E ENTREGUE NOS CONDOMÍNIOS
RECEPCÃO E APOIO NO AEROPORTO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PROBLEMAS

VALOR
$10 POR PACOTE
$75 / ENTREGA
$350

COM BAGAGEM OU QUALQUER OUTRA NECESSIDADE PONTUAL.
ACOMPANHAMENTO ATÉ O CONDOMÍNIO E APRESENTAÇÃO DA CASA.
SERVIÇO DE BABÁ E ENTRETENIMENTO POR HORA

1 CRIANÇA
2 CRIANÇAS
3 CRIANÇAS

PERSONAL SHOPPER DIÁRIA

ACOMPANHAMENTO AOS MELHORES OUTLETS E SHOPPING DE ORLANDO,

$45
$65
$75
$500/6HORAS

INFORMAÇÃO SOBRE AS MELHORES LOJAS E PREÇOS

PRODUTOS
BERÇO COM JOGOS DE LENÇÓIS .......................................................................................................................................................................................... $80/1SEMANA / $110/2 SEMANAS
PROTETOR DE CAMA PARA CRIANÇAS ................................................................................................................................................................................. $70/1SEMANA / $100/2 SEMANAS
CADEIRÃO................................................................................................................................................................................................................................... $70/1SEMANA / $100/2 SEMANAS

EMBALAGEM DE MALAS (MÍNIMO 4 MALAS)

QUALQUER TAMANHO - POR MALA
TIPO SACO - POR MALA

$25
$38

Hospitality

Boas
vendas!!!
Fabio Cardoso
CEO - VHC Hospitality

uma empresa do grupo

VHC Hospitality

fabio@vhchospitality.com

