Tarifas
2019/2020

Seu estilo de viver

O cenário
perfeito
que revela
as belezas
naturais do
Guarujá.

A experiência
única de
mergulhar em
um famoso
cartão postal.

Um lugar
para relaxar e
recarregar as
energias em
grande estilo.

Os prazeres da
alta gastronomia
em cada detalhe.

Um espaço
mágico para
os pequenos
darem asas à
imaginação.

15 de novembro

Lazer e diversão para você curtir o feriado ao lado da família.

Pacote de 15 de novembro – Café da manhã e jantar
De 14 a 17 de novembro

CATEGORIAS

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

Premium

R$ 2.925,00

R$ 3. 900,00

R$ 4.875,00

Premium Superior

R$ 3.246,00

R$ 4.329,00

R$ 5.412,00

Premium Superior Plus

R$ 3.606,00

R$ 4.806,00

R$ 6.009,00

Luxo

R$ 4.002,00

R$ 5.334,00

R$ 6.669,00

Luxo Varanda

R$ 4.803,00

R$ 6.402,00

R$ 8.004,00

Luxo Superior

R$ 5.763,00

R$ 7.683,00

****

Suíte Master 1 Apartamento

R$ 8.067,00

R$ 10.755,00

****

Suíte Master 2 Apartamentos

****

R$ 17.208,00

****

Chalé 3 Suítes (até 06 pessoas)

****

R$ 24.090,00

****

Acrescentar sobre o valor da diária 3% de ISS

AS DIÁRIAS INCLUEM:
• Café da manhã e jantar (buffet ou sugestão do chef) em restaurante indicado pelo hotel;
• Entretenimento infantil com monitores;
• Quadra poliesportiva e quadras de tênis;
• Academia;
• Serviços de praia;
• Piscinas externas climatizadas (adulto e infantil);
• Salão de jogos.

CONDIÇÕES GERAIS:
• As diárias têm início às 15h e encerram-se ao meio-dia;
• Cortesia de hospedagem para 01 criança de até 10 anos de idade no mesmo apartamento dos pais/responsáveis;
• Segundo apartamento para crianças de até 10 anos com 25% de desconto (nas categorias até Luxo Varanda);
• Forma de pagamento: total antecipado
À vista com 5% de desconto ou por meio de cartão de crédito parcelado sem juros;
• Valor do estacionamento: R$ 47,50 por dia/por veículo;
• Valores sujeitos à alteração sem prévio aviso;
• SPA: serviços de sauna e piscina aquecida são opcionais e com taxas adicionais;
• Idade mínima para utilização do SPA é de 14 anos;
• 10% de taxa de serviço opcional.

Política de cancelamento:

Cancelamentos solicitados em até 10 dias antes do check-in serão restituídos 90% do valor pago;
(10% referente às taxas administrativas e operacionais);
Em caso de pagamento parcelado, o reembolso só será feito após o recebimento de todas as parcelas por parte da administradora do cartão de
crédito. Se o cancelamento da reserva for inferior a 10 dias do check-in, não haverá reembolso.

Natal

Viva uma experiência mágica de Natal!

Pacote de Natal 2019 – Café da manhã e jantar
De 20 a 25 de dezembro

CATEGORIAS

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

Premium

R$ 5.636,00

R$ 7.721,00

R$ 9.801,00

Premium Superior

R$ 6.221,00

R$ 8.503,00

R$ 10.739,00

Premium Superior Plus

R$ 6.680,00

R$ 9.109,00

R$ 11.466,00

Luxo

R$ 7.382,00

R$ 10.044,00

R$ 12.588,00

Luxo Varanda

R$ 8.160,00

R$ 11.031,00

R$ 13.773,00

Luxo Superior

R$ 9.268,00

R$ 12.550,00

****

Suíte Master 1 Apartamento

****

R$ 17.339,00

****

Suíte Master 2 Apartamentos

****

R$ 27.973,00

****

Chalé 3 Suítes (até 06 pessoas)

****

R$ 39.277,00

****

Acrescentar sobre o valor da diária 3% de ISS

AS DIÁRIAS INCLUEM:
• Café da manhã e jantar (buffet ou sugestão do chef – inclui 01 bebida não alcoólica por pessoa durante o
jantar) servidos em restaurante indicado pelo hotel e ceia de natal (mesa compartilhada) com água, suco,
refrigerante, cerveja e vinhos importados inclusos;
• Entretenimento infantil com monitores;
• Quadra poliesportiva e quadras de tênis;
• Academia;
• Serviços de praia;
• Piscinas externas climatizadas (adulto e infantil);
• Salão de jogos.

CONDIÇÕES GERAIS:
• As diárias têm início às 15h e encerram-se ao meio-dia;
• Cortesia de hospedagem para 01 criança de até 10 anos de idade no mesmo apartamento dos pais/responsáveis;
• Segundo apartamento para crianças de até 10 anos com 25% de desconto (nas categorias até Luxo Varanda);
• Forma de pagamento: total antecipado
À vista com 5% de desconto ou por meio de cartão de crédito parcelado sem juros;
• Valor do estacionamento: R$ 47,50 por dia/por veículo;
• Valores sujeitos à alteração sem prévio aviso;
• SPA: serviços de sauna e piscina aquecida são opcionais e com taxas adicionais;
• Idade mínima para utilização do SPA é de 14 anos;
• 10% de taxa de serviço opcional.
Política de cancelamento:

Cancelamentos solicitados em até 10 dias antes do check-in serão restituídos 90% do valor pago;
(10% referente às taxas administrativas e operacionais);
Em caso de pagamento parcelado, o reembolso só será feito após o recebimento de todas as parcelas por parte da administradora do cartão de
crédito. Se o cancelamento da reserva for inferior a 10 dias do check-in, não haverá reembolso.

Réveillon

Réveillon inesquecível, com lazer e sofisticação em todos os momentos!

Pacote de Réveillon 2020 – Café da manhã e jantar
De 27 de dezembro de 2019 a 01 de janeiro de 2020

CATEGORIAS

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

Premium

R$ 11.271,00

R$ 15.442,00

R$ 19.601,00

Premium Superior

R$ 12.441,00

R$ 17.005,00

R$ 21.477,00

Premium Superior Plus

R$ 13.360,00

R$ 18.217,00

R$ 22.931,00

Luxo

R$ 14.763,00

R$ 20.088,00

R$ 25.176,00

Luxo Varanda

R$ 16.320,00

R$ 22.062,00

R$ 27.545,00

Luxo Superior

R$ 18.536,00

R$ 25.099,00

****

Suíte Master 1 Apartamento

****

R$ 34.677,00

****

Suíte Master 2 Apartamentos

****

R$ 55.945,00

****

Chalé 3 Suítes (até 06 pessoas)

****

R$ 78.554,00

****

Acrescentar sobre o valor da diária 3% de ISS

AS DIÁRIAS INCLUEM:
• Café da manhã e jantar (buffet ou sugestão do chef – inclui 01 bebida não alcoólica por pessoa durante o
jantar) servidos em restaurante indicado pelo hotel e ceia de Réveillon (mesa compartilhada) com água, suco,
refrigerante, cerveja, espumante, vinhos importados e whisky (12 anos) inclusos;
• Entretenimento infantil com monitores;
• Quadra poliesportiva e quadras de tênis;
• Academia;
• Serviços de praia;
• Piscinas externas climatizadas (adulto e infantil);
• Salão de jogos.

CONDIÇÕES GERAIS:
• As diárias têm início às 15h e encerram-se ao meio-dia;
• Cortesia de hospedagem para 01 criança de até 10 anos de idade no mesmo apartamento dos pais/responsáveis;
• Segundo apartamento para crianças de até 10 anos com 25% de desconto (nas categorias até Luxo Varanda);
• Forma de pagamento: total antecipado
À vista com 5% de desconto ou por meio de cartão de crédito parcelado sem juros;
• Valor do estacionamento: R$ 47,50 por dia/por veículo;
• Valores sujeitos à alteração sem prévio aviso;
• SPA: serviços de sauna e piscina aquecida são opcionais e com taxas adicionais;
• Idade mínima para utilização do SPA é de 14 anos;
• 10% de taxa de serviço opcional.
Política de cancelamento:

Cancelamentos solicitados em até 10 dias antes do check-in serão restituídos 90% do valor pago;
(10% referente às taxas administrativas e operacionais);
Em caso de pagamento parcelado, o reembolso só será feito após o recebimento de todas as parcelas por parte da administradora do cartão de
crédito. Se o cancelamento da reserva for inferior a 10 dias do check-in, não haverá reembolso.

Verão

Curta a estação mais quente do ano em um lugar simplesmente único.

Diária de Verão 2020 – Café da manhã e jantar
De 02 a 31 de janeiro de 2020

CATEGORIAS

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

Premium

R$ 1.073,00

R$ 1.430,00

R$ 1.788,00

Premium Superior

R$ 1.190,00

R$ 1.587,00

R$ 1.984,00

Premium Superior Plus

R$ 1.322,00

R$ 1.762,00

R$ 2.203,00

Luxo

R$ 1.467,00

R$ 1.956,00

R$ 2.445,00

Luxo Varanda

R$ 1.760,00

R$ 2.347,00

R$ 2.934,00

Luxo Superior

R$ 2.112,00

R$ 2.816,00

****

Suíte Master 1 Apartamento

R$ 2.957,00

R$ 3.942,00

****

Suíte Master 2 Apartamentos

****

R$ 6.307,00

****

Chalé 3 Suítes (até 06 pessoas)

****

R$ 10.722,00

****

Acrescentar sobre o valor da diária 3% de ISS

AS DIÁRIAS INCLUEM:
• Café da manhã e jantar (buffet ou sugestão do chef) em restaurante indicado pelo hotel;
• Entretenimento infantil com monitores;
• Quadra poliesportiva e quadras de tênis;
• Academia;
• Serviços de praia;
• Piscinas externas climatizadas (adulto e infantil);
• Salão de jogos.

CONDIÇÕES GERAIS:
• As diárias têm início às 15h e encerram-se ao meio-dia;
• Cortesia de hospedagem para 01 criança de até 10 anos de idade no mesmo apartamento dos pais/responsáveis;
• Segundo apartamento para crianças de até 10 anos com 25% de desconto (nas categorias até Luxo Varanda);
• Forma de pagamento: total antecipado
À vista com 5% de desconto ou por meio de cartão de crédito parcelado sem juros;
• Valor do estacionamento: R$ 47,50 por dia/por veículo;
• Valores sujeitos à alteração sem prévio aviso;
• SPA: serviços de sauna e piscina aquecida são opcionais e com taxas adicionais;
• Idade mínima para utilização do SPA é de 14 anos;
• 10% de taxa de serviço opcional.
Política de cancelamento:

Cancelamentos solicitados em até 72h antes do check-in serão restituídos 90% do valor pago;
(10% referente às taxas administrativas e operacionais);
Em caso de pagamento parcelado, o reembolso só será feito após o recebimento de todas as parcelas por parte da administradora do cartão de
crédito. Se o cancelamento da reserva for inferior a 72h do check-in, não haverá reembolso.

Carnaval

Relaxe e divirta-se no feriado mais animado do ano.

Pacote de Carnaval 2020 – Café da manhã e jantar
De 21 a 26 de fevereiro de 2020

CATEGORIAS

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

Premium

R$ 6.674,00

R$ 8.899,00

R$ 11.124,00

Premium Superior

R$ 7.410,00

R$ 9.878,00

R$ 12.348,00

Premium Superior Plus

R$ 8.224,00

R$ 10.965,00

R$ 13.706,00

Luxo

R$ 9.128,00

R$ 12.170,00

R$ 15.213,00

Luxo Varanda

R$ 10.133,00

R$ 13.510,00

R$ 16.888,00

Luxo Superior

R$ 12.159,00

R$ 16.211,00

****

Suíte Master 1 Apartamento

R$ 17.024,00

R$ 22.696,00

****

Suíte Master 2 Apartamentos

****

R$ 36.314,00

****

Chalé 3 Suítes (até 06 pessoas)

****

R$ 50.841,00

****

Acrescentar sobre o valor da diária 3% de ISS

AS DIÁRIAS INCLUEM:
• Café da manhã e jantar (buffet ou sugestão do chef) em restaurante indicado pelo hotel;
• Entretenimento infantil com monitores;
• Quadra poliesportiva e quadras de tênis;
• Academia;
• Serviços de praia;
• Piscinas externas climatizadas (adulto e infantil);
• Salão de jogos.

CONDIÇÕES GERAIS:
• As diárias têm início às 15h e encerram-se ao meio-dia;
• Cortesia de hospedagem para 01 criança de até 10 anos de idade no mesmo apartamento dos pais/responsáveis;
• Segundo apartamento para crianças de até 10 anos com 25% de desconto (nas categorias até Luxo Varanda);
• Forma de pagamento: total antecipado
À vista com 5% de desconto ou por meio de cartão de crédito parcelado sem juros;
• Valor do estacionamento: R$ 47,50 por dia/por veículo;
• Valores sujeitos à alteração sem prévio aviso;
• SPA: serviços de sauna e piscina aquecida são opcionais e com taxas adicionais;
• Idade mínima para utilização do SPA é de 14 anos;
• 10% de taxa de serviço opcional.

Política de cancelamento:

Cancelamentos solicitados em até 10 dias antes do check-in serão restituídos 90% do valor pago;
(10% referente às taxas administrativas e operacionais);
Em caso de pagamento parcelado, o reembolso só será feito após o recebimento de todas as parcelas por parte da administradora do cartão de
crédito. Se o cancelamento da reserva for inferior a 10 dias do check-in, não haverá reembolso.

RESERVAS E INFORMAÇÕES
Consulte seu agente de viagens.
Av. Miguel Stéfano, 1001
Enseada - Guarujá/SP - Brasil
Tel: 13 3389.4000
www.casagrandehotel.com.br

