Grupos em Geral 2019/2020
Ingresso Adulto Baixa Temporada (De 10/10 a 13/12 e 01/02 a 12/04) De 80,00 por R$ 60,00
Ingresso infantil (04 a 11 anos) = R$ 40,00 (No mês de outubro grátis acompanhadas por um pagante)
Ingresso sênior (acima de 60 anos) = R$ 40,00
Estudante (mediante carteirinha) = R$ 40,00
Inclua Almoço buffet livre + suco por um adicional de R$ 35,00 (infantil R$ 20,00) ou combo x-salada com batata frita e refrigerante por
um adicional de R$ 20,00
(Para incluir alimentação o grupo todo deve escolher pela mesma opção)

Ingresso Adulto Alta Temporada (De 14/12 a 31/01) De R$ 85,00 por R$ 70,00
Ingresso infantil (04 a 11 anos) = R$ 42,50
Ingresso sênior (acima de 60 anos) = R$ 42,50
Estudante (mediante carteirinha) = R$ 42,50
Inclua Almoço buffet livre + suco por R$ 40,00 (infantil R$ 20,00) ou combo x-salada com batata frita e refrigerante por R$ 20,00
(Para incluir alimentação o grupo todo deve escolher pela mesma opção)

Cortesias: A cada 20 pagantes você ganha 01 cortesia de ingresso e um crédito para almoço no valor de R$ 40,00!
Motoristas: Será liberado a entrada e um crédito para almoço para 01 motorista no valor de R$ 40,00 por ônibus para
distância abaixo de 400 km do parque. Caso a distância seja superior a 400 km serão liberados 02 motoristas por ônibus.
Será solicitada identificação.
ATENÇÃO: A venda de meia-entrada é sujeita a disponibilidade da cota de 40% sobre o total de ingressos disponíveis para
venda, que poderá variar em função de eventos
PROCEDIMENTO DE RESERVA
- Entre em contato pelo menos 10 dias antes para efetuar a reserva;
- Faça o pagamento através de depósito bancário com no mínimo 7 dias de antecedência;
- Envie o comprovante do pagamento para receber os ingressos;
- Imprima os ingressos e distribua entre o grupo;
- Retire os tickets de alimentação na bilheteria.
Tarifas válidas somente para grupos acima de 14 pagantes mediante reserva e pagamento antecipado.
OS VALORES PROMOCIONAIS NÃO SÃO CUMULATIVOS

OUTROS VALORES
Guarda-Volumes: R$ 25,00 no ato da locação, e na devolução da chave você receberá R$ 10,00 de volta, portanto o custo
final é de R$ 15,00.
Sala de Jogos: atrações cobradas à parte como sinuca, pebolim, fliperama, entre outros. (R$ 3,00 a ficha)
Chalé para passar o dia: Possui dois beliches, ar-condicionado e banheiro com chuveiro quente. Deve ser reservado e pago
antecipadamente, custa R$ 160,00 e na devolução da chave recebe R$ 10,00 de volta.
Espreguiçadeira custo adicional.
REGULAMENTO
Não é permitido a entrada de alimentos, bebidas, narguilé, aparelhos de som, instrumentos musicais e animais.
Piscinas e Toboáguas:
 Pessoas com ferimentos não poderão utilizar piscinas e toboáguas;
 Nas piscinas usar somente traje de banho;
 Para sua segurança, nos toboáguas não será permitido o uso de:
* Relógios, pulseiras, anéis e acessórios em geral;
* Camisas, bermudas de malha, jeans, bermudas com zíperes ou botões de metal também não são permitidos para
utilização destes equipamentos.
✓ Recomendamos o uso de shorts de tactel ou lycra.

TODAS AS INFORMAÇÕES E TARIFAS SÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO E SÃO GARANTIDAS APENAS MEDIANTE RESERVA.
Central de Reservas
+ 55 (47) 3397 8500
cascaneia@cascaneia.com.br

