GRUPO SORELLA EM TERMAS DE MACHADINHO
Saída: 30 de OUTUBRO - 04 Dias

GRUPO SORELLA EM TERMAS DE MACHADINHO PARK HOTEL

FERIADO 02 NOVEMBRO - 04 Dias
PERIODO: 30/10 a 02/11/2020
1º Dia-30/10 - Caxias do Sul/ Machadinho- Apresentação dos passageiros as 06:00 hs NO
POSTO SIM , na rua 20 de setembro próximo a Chardonay .
Embarque com destino a Machadinho. Hospedagem em apartamentos duplos e triplos com
banho privativo.
Horário previsto para chegada ao hotel 12:00 Para Almoço (Incluso)
2º Dia- 31/10 -Machadinho- Dia livre para usufruírem do parque aquático e infraestrutura do
hotel
3º Dia- 01/02- Machadinho-Dias livre para usufruírem do parque aquático e infraestrutura do
hotel
4º Dia- 02/02-Machadinho/ Caxias do sul-Após almoço embarque para regresso a Caxias do
Sul. Chegada à noite.
VALOR POR PESSOA :
APARTAMENTO DUPLO / TRIPLO : R$ 1.590,00

Para 1 crianças , de 0 a 12 anos , R$ 475,00 no mesmo apartamento que os pais.
Para 2 crianças 6 a 12 anos, R$ 755,00 , no mesmo apartamento que os pais,
Forma de pagamento
6 x R$ 265,00 Maio á Outubro
Pacote Inclui :
Ônibus ida e volta
03 Diárias completas , mais almoço de chegada 30/10
hospedagem em apartamentos duplos, triplos com regime de pensão completa. Almoço, Jantar,
café da manhã, lanche da tarde. ( Bebidas não incluídas)
Banhos incluídos e acesso a todo o parque aquático. O Hotel está localizado dentro do parque
aquático. Saída com mínimo de 25 pessoas.
HOTEL:
Dispõe de pista de boliche eletrônica, pista de dança, academia, charutaria, piscina, sauna,
sala de recreação infantil, água termal dentro do hotel.
Os Extras são por conta do Hóspede no check-out – bebidas, telefonemas, serviços de
lavanderia.
Serviço de Massoterapia e Estética terceirizado.*Bebidas não inclusas.
Facilidades dos aptos - TV Led 32’; Frigobar; Telefone; Condicionador de Ar; Secador; Internet
Wi-Fi.
Lembramos que todos os nossos aptos dispõem de água termal para os banhos. Incluso neste
valor:
Sistema de pensão completa café, Almoço lanche da tarde e Jantar. Com excelentes cardápios.
VALORES CALCULADOS PARA UM GRUPO DE 25 PESSOAS
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