
 

  
 
 

Olímpia 

Wyndham Olímpia Royal Hotels 

é a sua melhor escolha para relaxar e curtir merecidos dias de descanso! 

Localizado ao lado do Parque Aquático Thermas do Laranjais, 

o hotel possui uma bilheteria de acesso exclusivo para os hóspedes Wyndham.  

  Venha para o maior complexo de lazer e gastronomia! 
 Bilheteria exclusiva para acesso ao Thermas dos Laranjais (ingressos não 

inclusos);  
 Completa área de lazer com 11 piscinas aquecidas (sendo 02 

cobertas), 8 ofurôs, Bar molhado, 02 Academias, Quadras de areia, 
tênis e poliesportiva, 03 salas de jogos, 02 Brinquedotecas, Home 
Cinema, Sala de massagens e SPA (custo adicional);  

 Copa Baby (mini-cozinha para apoio com micro-ondas); 
 Farmácia, lojas de conveniência e lojas de moda praia;  
• Restaurante Alecrim e Restaurante Manjerona com opção de buffet 

para café da manhã, almoço e jantar. E ainda um Centro Gastronômico 
com Bar Molhado, Subway, pizzaria, creperia, bistrô e cafeteria;  

• Equipe de recreação especializada em crianças, adultos e idosos. 
Programação diária de atividades diurna e noturna. 

• Estacionamento gratuito;  
• Descrição das Suítes do Wyndham Olímpia Royal Hotels: 

 
• LUXO STAR  

Suíte de 40m² dividida em 2 ambientes e sacada com vista para área externa.  
Todas as suítes são equipadas com TV A Cabo (quarto e sala), ar condicionado (quarto e 
sala), secador de cabelos, frigobar, cofre digital e amenities.  
Acomoda no máximo 2 adultos e 2 crianças até 12 anos em sofá cama.  
01 quarto com 01 cama de casal queen size;  
 01 sala independente com 01 sofá cama.  
 

• LUXO THERMAS 
Suíte de 40m² dividida em 2 ambientes e sacada com vista para área externa.  
Todas as suítes são equipadas com TV A Cabo (quarto e sala), ar condicionado (quarto e 
sala), secador de cabelos, frigobar, cofre digital e amenities.  
Acomoda no máximo 3 adultos e 2 crianças até 12 anos em sofá cama.  
· 01 quarto com 01 cama de casal queen size;  
· 01 sala independente com 01 sofá cama de casal.  



 

  
 
 

• LUXO THERMAS TWIN  
Suíte de 40m² dividida em 2 ambientes e sacada com vista para área externa.  
Todas as suites são equipadas com TV A Cabo (quarto e sala), ar condicionado (quarto e 
sala), secador de cabelos, frigobar, cofre digital e amenities.  
Acomoda no máximo 3 adultos e 2 crianças até 12 anos em sofá cama.  
· 01 quarto com 02 camas de solteiro.  
· 01 sala independente com 01 sofá cama casal.  
 

• SUPER LUXO STAR - VISTA PISCINA 
Suíte de 40m² dividida em 2 ambientes (quarto e sala) e sacada com vista para área das 
piscinas do resort.  
Todas as suítes são equipadas com TV A Cabo (quarto e sala), ar condicionado (quarto e 
sala), secador de cabelos, frigobar, cofre digital e amenities.  
Acomoda no máximo 2 adultos e 2 crianças até 12 anos em sofá cama.  
01 quarto com 01 cama de casal queen size;  
01 sala independente com 01 sofá cama.  

•  
• SUPER LUXO THERMAS - VISTA PISCINA OU PARQUE  

Suíte de 40m² dividida em 2 ambientes (quarto e sala) e sacada com vista para área das 
piscinas do resort ou parque aquático (conforme disponibilidade). 
Todas as suítes são equipadas com TV A Cabo (quarto e sala), ar condicionado (quarto e 
sala), secador de cabelos, frigobar, cofre digital e amenities.  
Acomoda no máximo 3 adultos e 2 crianças até 12 anos em sofá cama.  
01 quarto com 01 cama de casal queen size;  

• 01 sala independente com 01 sofá cama de casal.  
•  
• SUÍTE MASTER STAR KING SIZE COM HIDRO 

Suíte de 50m² com banheira de hidromassagem, dividida em 2 ambientes (quarto e sala) 
e sacada.  
Todas as suítes são equipadas com TV A Cabo (quarto e sala), ar condicionado (quarto e 
sala), secador de cabelos, frigobar, cofre digital e amenities.  
Acomoda no máximo 2 adultos e 2 crianças até 12 anos em sofá cama.  
01 quarto com 01 cama de casal king size;  
01 sala independente com 01 sofá cama de casal.  

•  
• SUÍTE MASTER THERMAS KING SIZE COM HIDRO 

Suíte de 50m² com banheira de hidromassagem, dividida em 2 ambientes (quarto e 
sala)e sacada.  
Todas as suítes são equipadas com TV A Cabo (quarto e sala), ar condicionado (quarto e 
sala), secador de cabelos, frigobar, cofre digital e amenities.  
Acomoda no máximo 3 adultos e 2 crianças até 12 anos em sofá cama.  
01 quarto com 01 cama de casal king size;  
01 sala independente com 01 sofá cama de casal.  


