Temporada 2020/2021- Grupos Escolares
Diárias de 10/10 a 18/12
Descrição da diária

01 Diária

Adicional para entrada de manhã no
parque

Segunda à sexta-feira

R$ 245,00

R$ 60,00

Diárias de 10/10 a 06/12
Descrição da diária

01 Diária

Adicional para entrada de manhã no
parque

Sábados, domingos e feriados

R$ 270,00

R$ 60,00

Preços por pessoa para 01 diária em apartamentos triplos, quádruplos e quíntuplos.
Apto individual ou duplo será cobrado como triplo.
Pacote 01 Diária Inclui: Café da manhã, almoço prato executivo com suco, jantar com 01 suco e acesso livre ao
Parque.
Check in: a partir das 16h no Parque e apartamentos
Check out: Até às 13h dos apartamentos, sendo que o grupo pode permanecer no Parque até às 18h.
Adicional para entrada de manhã no Parque dá direito ao almoço prato executivo com suco, uso do parque aquático
e um local para o grupo deixar as malas enquanto aguarda a liberação dos aptos para check in.
*Após o check out dos aptos, as bagagens deverão ser levadas para o ônibus, pois não haverá nenhum apto ou cabana
disponível para o grupo.
Caso queiram reservar um chalé para deixar as malas após o check out terá um adicional de R$ 160,00.

Os apartamentos ficam localizados no principal complexo do Parque e estão equipados com TV, ar-condicionado,
internet Wi-Fi, frigobar (não abastecido), telefone, secador de cabelo e banheiro privativo.
A Piscina em frente aos apartamentos e campo de futebol ficam abertos para hóspedes até às 22h.
Sala de jogos e balada até as 02h

Condições Gerais
- Apartamentos individuais ou duplos serão cobrados como triplos.
- Não permitimos a hospedagem de meninos e meninas no mesmo apartamento
- Tarifário válido para grupos escolares até o ensino médio com mínimo 14 pagantes (limite de idade de 18 anos)
sendo que no mínimo 90% do grupo deverá ser composto por alunos.
- Motoristas serão acomodados em apartamentos compartilhados com motoristas de outros grupos.
- Tarifário não válido para grupos de professores.
- A partir de 03 diárias 5% de desconto.
- Cortesias: A cada 20 pagantes será concedida 01 (uma) cortesia para: Guia ou professor ou responsável pelo grupo.
- Pagamentos: 100% antecipado, sendo parcelado com pagamentos mensais via banco até 5 dias antes do check in.
- Não aceitamos cheques nem cartões.
- Tarifas garantidas apenas mediante reservas com contrato;
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