PÁSCOA 2017
Pacote de 03 diárias
13/04 a 16/04

DESCANSO E BEM ESTAR
DIETA E RELAXAMENTO

Master Tokyo
Master Yokohama
Master Osaka
Super Luxo Nagoya I
Super Luxo Nagoya II
Luxo Sapporo I
Luxo Sapporo II

SINGLE
01 pessoa
R$ 1.950,00
R$ 1.800,00
R$ 1.650,00
R$ 1.500,00
R$ 1.455,00
R$ 1.455,00
R$ 1.350,00

DUPLO ou CASAL
02 pessoas
R$ 3.600,00
R$ 3.300,00
R$ 3.000,00
R$ 2.700,00
R$ 2.640,00
R$ 2.640,00
R$ 2.400,00

TRIPLO
03 pessoas
R$ 5.175,00
R$ 4.500,00
R$ 4.200,00
R$ 3.900,00
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
R$ 3.300,00

INCLUSO no programa de DESCANSO
 Pensão completa (cozinha contemporânea)
 Estrutura de lazer e fitness: piscina, piscina coberta e aquecida (uso obrigatório de touca de natação),
sauna seca, academia, pista de caminhada, quadra de tênis, quadra de vôlei, campo de futebol society
e salão de jogos.
 Atividades extras: aula de yoga, aula de dança, bingo, karaokê e muito mais.
 Internet WiFi;
 Estacionamento.
NÃO INCLUSO no programa de DESCANSO







Bebidas
Massagens, tratamentos estéticos (conforme tabela)
Jacuzzi / hidromassagem (R$ 30,00 por pessoa)
Frigobar (água garrafa R$4,00)
Lavanderia/ Telefonia (tarifado)

INCLUSO no programa de DIETA









06 refeições diárias e balanceadas entre 600 a 1.000 calorias.
Dieta supervisionada pelo nutricionista
Orientação nutricional com: avaliação de gordura corporal e cardápio com valor calórico individual
Estrutura de lazer e fitness: piscina, piscina coberta e aquecida (uso obrigatório de touca de natação),
sauna, academia, pista de caminhada, quadra de tênis, quadra de vôlei, campo de futebol society e
salão de jogos.
Atividades físicas (alongamento, caminhada, hidroginástica e musculação - outras conforme
programação)
Atividades extras: aula de yoga, aula de dança, bingo, karaokê e muito mais.
Internet WI - FI;
Estacionamento.

NÃO INCLUSO no programa de DIETA






Avaliação com bioimpedância elétrica (R$80,00)
Massagens, tratamentos estéticos (conforme tabela)
Jacuzzi / hidromassagem (R$ 30,00 por pessoa)
Frigobar (água garrafa R$4,00)
Lavanderia/ Telefonia (tarifado)

FORMA DE PAGAMENTO
40% do valor total da hospedagem em TRANSFERÊNCIA (TED) antecipado para confirmação da reserva.
SALDO RESTANTE (pagamento no check out)
 Até R$1.000,00 à vista no cartão de débito, crédito ou dinheiro.
 De R$1.000,00 a R$2.000,00 em até 02x no cartão de crédito.
 Acima de R$2.000,00 em até 03x no cartão de crédito.

IMPORTANTE
Check in a partir das 15h e check out até às 14h. Os horários de check in e check out deverão
ser respeitados rigorosamente.
 Não é permitido a entrada de alimentos, bebidas e animais de estimação (independente de
porte ou raça), nas dependências do Hotel.
Uso da touca de natação é obrigatório na piscina aquecida.
A reserva só será confirmada mediante comprovante de pagamento;
NÃO cobramos taxa de serviço.

