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     ORÇAMENTO HOTEL OBINO 

 

 
Como diferencial ao hospedes, possuímos várias facilidades e comodidades em nossa estrutura física, tais 
como estar localizado no centro da cidade, em frente à Praça Silveira Martins, proporcionando uma bela vista 
dos apartamentos das categorias luxo e luxo superior. 
 
Temos o Restaurante Mercado Gourmet dentro de nossa estrutura, com Buffet livre ou por Kg ao meio dia e a 
noite com A La Carte. 
 
 
O Hotel Obino de Bagé, é o mais tradicional da cidade, e nossa localização é de fácil acesso e na avenida 
principal da cidade (Centro Comercial), perto de tudo, possuímos uma grande tradição de prestação de 
serviços e tenho certeza que podemos oferecer o melhor no ramo na cidade de Bagé. 
 
 
Trabalhamos com três categorias de apartamentos, que são: standard, luxo e luxo superior, os valores seguem 
abaixo relacionados: 
  

Standard individual = R$ 145,00 (R$ 130,00) 
Standard duplo / casal = R$ 185,00 (R$ 170,00) 

** O apartamento standard possui ar-condicionado (de janela), TV a cabo 21”, internet wi-fi, frigobar e café da 
manhã. 
  
  

Luxo individual = R$ 186,00 (R$ 150,00) 
Luxo duplo / casal = R$ 264,00 (R$ 200,00) 

** A categorias Luxo possuem ar-condicionado split,TV a cabo 32” LED, internet wi-fi, frigobar, cama Box, e 
café da manhã. Apartamento amplo com móveis componíveis, área de trabalho e uma linda vista da cidade. 
  
  

Luxo Superior individual = R$ 220,00 (R$ 180,00) 
Luxo Superior duplo / casal = R$ 290,00 (R$ 250,00) 

*** Os apartamentos Luxo Superior possuem ar-condicionado split,TV a cabo 32” LED, internet wi-fi, frigobar, 
cama Box, e café da manhã. São apartamentos maiores, com moveis componíveis, área de trabalho e com a 
vista privilegiada da cidade. 
  
  

**São adicionados 5% de taxa de serviço. 
** Café da manhã incluso. 
** Estacionamento terceirizado a uma quadra do hotel, custo de R$25,00 por diária. 

 

  
 


