CARTA DE APRESENTAÇÃO
A sua melhor experiência em conforto e tranquilidade no litoral nordeste baiano.
O Mais Hotel oferece uma estrutura completa e sofisticada para o turismo de negócios e lazer, garantindo uma
experiência única em conforto e tranquilidade.
Localizado em Lauro de Freitas, próximo à praia de Vilas do Atlântico, o hotel está posicionado estrategicamente
entre o Aeroporto Internacional de Salvador e o Polo Industrial de Camaçari, em uma via de rápido e fácil acesso.
Com 160 apartamentos modernos e confortáveis, o hotel dispõe de vários diferenciais para o hóspede, como a
sua proximidade com agências bancárias, shoppings, clínicas médicas e lojas, além de diversos itens para sua
comodidade:


Academia



Cafeteira (suíte master)



Café da manhã cortesia em qualquer diária



Área de descanso



Bar e Restaurante



Estacionamento próprio



Internet wi-fi gratuita



TV de tela plana LCD



Micro-ondas (suíte master)



Cofre



Canais a cabo



Telefone com linha interna e externa



Business Center



Sauna



Acesso para pessoas com necessidades especiais



Lavanderia



Hidromassagem



Apartamentos para não fumantes



Piscina e área de lazer



Secador de cabelo



Ar condicionado em todos os quartos



Fechadura eletrônica



Room service



Cardápio à La Carte

No complexo de instalações do Mais Hotel você também pode contar com três espaços distintos e exclusivos, que o
torna o mais completo e amplo hotel da região.

O Espaço La Vista está localizado no topo do hotel, uma excelente opção para quem deseja relaxar aproveitando um
delicioso drink típico da região, com uma exuberante vista do mar ao fundo. O espaço também comporta reuniões e
diversos tipos de eventos.
O Restaurante Ipitanga possui um completo serviço à la carte, com deliciosos pratos que variam de saladas a frutos
do mar, massas, carnes e petiscos. E para acompanhar, o restaurante possui uma rica carta de vinhos.
O Salão Buraquinho, anexo ao lobby do hotel, possui estrutura completa para receber diversos tipos de eventos
coorporativos, apresentações e palestras, além de sua integração com os diversos serviços oferecidos pelo hotel.
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