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A MAIOR EMPRESA DE HOTÉIS 

DO MUNDO

HOTÉIS MARCAS QUARTOS

PAÍSES MEMBROS DO WYNDHAM REWARS

9.300 20 828.000

90 83 MM
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Wyndham Hotels & Resorts | 2019

Simplesmente confortável

Imagine entrar em um lugar em que você se sinta imediatamente à vontade, quase como se 

estivesse em casa. Um espaço tranquilo, onde tudo tem um lugar e com toques intuitivos. Facilite 

sua transição da agitação do mundo exterior para o conforto simples de um lugar onde você pode 

se acomodar e ser você.

Voz da Marca

HEAD - HOW YOU THINK

Personal

HEART - HOW YOU FEEL

Thoughtful

HAND- WHAT WE DELIVER

Confort



SOMOS WYNDHAM
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SOMOS WYNDHAM OLÍMPIA ROYAL HOTELS
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PORTARIA DE ACESSO EXCLUSIVO AO 
THERMAS DOS LARANJAIS
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#VEMQUETEMTUDO

Portaria de Acesso Exclusivo ao Thermas dos Laranjais

Maior Área de Lazer de Olímpia 

Centro Gastronômico com 8 pontos de alimentação

Quadras Esportivas (Tênis, Vôlei de Praia e Poliesportiva) 

Brinquedotecas e Academias

Equipe de Recreação

Farmácia

Lojas de Moda Praia, Importados, Lembranças e Souvenirs
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MAIOR ÁREA DE LAZER DE OLÍMPIA

São 11 piscinas aquecidas, sendo 02 cobertas.

8 Ofurôs

Bar Molhado

3 Quadras Esportivas

4 Salas de Jogos

2 Brinquedotecas

2 Saunas

2 SPA´s

2 Academias
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CENTRO GASTRONÔMICO

Restaurante Manjerona

Restaurante Alecrim

Subway

Pizzaria

Sorveterias

Creperia

Bistrôs

Lanchonetes
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960 SUÍTES
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LUXO STAR

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 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. 
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LUXO THERMAS

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 01 cama de casal queen
size; 

01 sala independente com 01 sofá 
cama de casal. 
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LUXO THERMAS TWIN

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 sofa cama. 

01 quarto com 02 camas de solteiro. 

01 sala independente com 01 sofá cama 
casal. 
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ACESSIBLE ROOM LUXO THERMAS

Suíte de 40m² dividida em 2 ambientes 
(quarto e sala) e sacada com vista para 
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 01 cama de casal;

01 sala independente com 01 sofá cama 
casal.
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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 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 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. 
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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. 

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 01 cama de casal 
queen size; 

01 sala independente com 01 sofá 
cama. 
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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 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 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. 
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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 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 01 cama de casal king size; 

01 sala independente com 01 sofá cama de 
casal. 
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PRINCIPAIS DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

#MAIORHOTELDOBRASIL

#VEMQUETEMTUDO

#VEMQUETEMDIVERSÃO

Portaria de acesso exclusiva para o Thermas;

Cortesia de 2 crianças até 12 anos por suíte 
acompanhada pelos responsáveis; 

Maior e mais completa área de lazer da cidade;

Centro Gastronômico com 8 pontos de vendas;

Lojas para compras de moda praia, lembranças e 
souvenirs, farmácia; 
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#VEMQUETEMSEGURANÇA

 Protocolos de segurança e saúde homologados;

 Uso de desinfetantes aprovados pela EPA (Agência de Proteção Ambiental dos EUA);

 Suítes lacradas em quarentena de 24h, garantindo mais segurança para a estada dos hóspedes Wyndham; 

 Distanciamento social no Complexo;

 Uso obrigatório de máscara dentro das áreas do complexo (hóspedes e colaboradores);

 Medição de temperatura para entrada no Complexo (hóspedes e colaboradores);

 Reforço dos pontos para assepsia de álcool gel 70%;

 Limpeza e desinfecção mais frequentes de áreas de grande contato; 

 Treinamento aprimorado para os colaboradores; 

 Recepção protegida com acrílico no balcão; 

 Arrumação e serviços de manutenção na suíte somente com agendamento e na ausência dos hóspedes; 

23



#VEMQUETEMSEGURANÇA

 1. Aberto para uso do hóspede: 9 piscinas aquecidas localizadas nas áreas externas, 8 ofurôs localizados na
área externa, quadra de tênis; Guarda Vida em ronda constante na área de piscinas para monitorar o uso
de máscara e distanciamento social. E acionar a Governança para desinfecção/limpeza das
espreguiçadeiras e demais móveis da área de piscinas; Equipe de recreação a partir 1º de Outubro e
academias com horários agendados

Restaurante Alecrim e Manjerona com serviço de buffet invertido. Colaborador devidamente protegido
servirá o hóspede;

 2. Fechados Locais/áreas/atividades fechadas: piscina aquecida coberta, saunas, SPAs, quadra de areia
e poliesportiva, brinquedoteca, salão de jogos, cinema;

 3. Algumas obrigatoriedades que o DECRETO N.º 7.816, DE 03 DE JULHO DE 2020 determina: uso
obrigatório de máscara dentro de todas as áreas do complexo, distanciamento social, medição da
temperatura para entrada.
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COMUNICAÇÃO PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
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Reservas: 

reservas@wyndhamolimpia.com

Grupos e Eventos: 

eventos@wyndhamolimpia.com

Joice – Supervidora de Vendas: 

supervisoravendas@wyndhamolimpia.com

João Paulo - Comercial 

comercial@wyndhamolimpia.com

Michele Tavares – Diretora de Vendas e MKT

michele.tavares@wyndhamolimpia.com

OBRIGADO!
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