Temporada 2019/2020 - Grupos em Geral
Descrição da diária
BAIXA Temporada
MÉDIA Temporada
ALTA Temporada
CHD de 04 a 11 anos

01 diária
R$ 265,00
R$ 275,00
R$ 305,00
R$ 130,00

Adicional para entrar de manhã no parque
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 30,00

OBS: Preço por pessoa.
Apto single será cobrado como duplo.
TARIFA BAIXA Temporada – 02/02 a 28/02 – domingo a sexta-feira (exceto pacotes especiais) e de 21/03 a 04/04
(sábados)
TARIFA MÉDIA Temporada - 12/10 a 21/12 - qualquer dia da semana e 19/01 a 15/02/16 - Entre domingo e 6°feira
e de 22/02 a 14/03 sábados
TARIFA ALTA Temporada - 26/12 a 19/01 (todos os dias exceto pacotes especiais) e 02/02 a 16/02 (finais de
semana, exceto pacotes especiais)
Diária Inclui: Café da manhã, almoço com suco, jantar com 01 suco e acesso livre ao Parque.
Check in: 16h no Parque e apartamentos
Check out: 13h dos apartamentos, sendo que o grupo pode permanecer no parque até às 18h.
A partir de 03 diárias de Alta Temporada desconto de 5%.
Adicional para entrada de manhã no parque dá direito ao almoço, uso do parque aquático e um local para o grupo
deixar as malas enquanto aguarda a liberação dos aptos para check in. (bebidas a parte)
Apartamentos no Piso Térreo
Acomoda até 06 pessoas. É composto por garagem, mini cozinha com frigobar, TV, telefone e mesa com 06 cadeiras.
Banheiro com secador de cabelo e um quarto com uma cama de casal Box, dois beliches, TV Led 22”, arcondicionado split e armário. OBS.: quartos não conjugados.
Apartamentos no Piso Superior
Possui vista panorâmica do principal complexo do Parque, acomoda até 05 pessoas. É composto por um quarto com
uma cama de casal Box, um beliche e uma cama de solteiro, TV Led 32”, frigobar, ar-condicionado split, telefone e
armário. Banheiro com secador de cabelo e uma sacada.
CONDIÇÕES GERAIS
- Tarifário válido para grupos com no mínimo 20 pagantes.
- Cortesias: A cada 20 pagantes será concedida 01 (uma) cortesia para: Guia ou responsável pelo grupo.
- Pagamentos: 40% antecipado em depósito bancário e restante 05 dias antes do check in também via banco.
Não aceitamos cheques nem cartões.
- Agências de Turismo e Grupos escolares consultar.
- As tarifas contidas neste, bem como demais informações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, estando
garantidas apenas através de contrato.
- Consulte política de cancelamento, alteração de data e alteração do número de pessoas.
:: Piscina principal e campo de futebol podem ser utilizados até às 22h
:: Internet wireless gratuita
+ 55(47) 3397 8500
cascaneia@cascaneia.com.br

:: Não é permitido a entrada de bebidas alcoólicas, narguilé, aparelhos de som, instrumentos musicais e animais.
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