Tarifas

2019

Aproveite o melhor do Verão
no Casa Grande Hotel Resort & Spa
Alta Temporada 2019 - Café da manhã e almoço
De 02 a 31 de janeiro (exceto pacotes de feriados)

CATEGORIAS

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

Premium

R$ 975,00

R$ 1.300,00

R$ 1.625,00

Premium Superior

R$ 1.082,00

R$ 1.443,00

R$ 1.804,00

Premium Superior Plus

R$ 1.202,00

R$ 1.602,00

R$ 2.003,00

Luxo

R$ 1.334,00

R$ 1.778,00

R$ 2.223,00

Luxo Varanda

R$ 1.601,00

R$ 2.134,00

R$ 2.668,00

Luxo Superior

R$ 1.921,00

R$ 2.561,00

-

Suíte Master 1 Apartamento

R$ 2.689,00

R$ 3.585,00

-

Suíte Master 2 Apartamentos

-

R$ 5.736,00

-

Chalé 3 Suítes (até 06 pessoas)

-

R$ 8.030,00

-

Acrescentar sobre o valor da diária 10% de taxa de serviço e 3% de ISS

AS DIÁRIAS INCLUEM:
•
•
•
•
•
•
•

Café da manhã e almoço (buffet ou sugestão do chef) em restaurante indicado pelo hotel;
Entretenimento infantil com monitores;
Quadra poliesportiva e quadras de tênis;
Academia;
Serviço de praia;
Piscinas externas climatizadas (adulto e infantil);
Salão de jogos.

DOMINGO
A QUINTA

15% OFF

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);
Taxa de turismo: R$ 4,00 por dia/por apartamento;
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.

Política de cancelamento:

Cancelamentos solicitados em até 72h antes do check-in serão restituí-dos 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.

Todo o lazer que a sua família merece
você encontra aqui!
Pacote de Carnaval 2019 - Café da manhã e jantar
De 01 a 06 de março - 5 diárias

CATEGORIAS

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

Premium

R$ 6.067,00

R$ 8.090,00

R$ 10.113,00

Premium Superior

R$ 6.736,00

R$ 8.980,00

R$ 11.225,00

Premium Superior Plus

R$ 7.476,00

R$ 9.968,00

R$ 12.460,00

Luxo

R$ 8.298,00

R$ 11.064,00

R$ 13.830,00

Luxo Varanda

R$ 9.212,00

R$ 12.282,00

R$ 15.353,00

Luxo Superior

R$ 11.054,00

R$ 14.737,00

-

Suíte Master 1 Apartamento

R$ 15.476,00

R$ 20.633,00

-

Suíte Master 2 Apartamentos

-

R$ 33.013,00

-

Chalé 3 Suítes (até 06 pessoas)

-

R$ 46.219,00

-

Acrescentar sobre o valor da diária 10% de taxa de serviço e 3% de ISS

AS DIÁRIAS INCLUEM:
•
•
•
•
•
•
•

Café da manhã e almoço (buffet ou sugestão do chef) em restaurante indicado pelo hotel;
Entretenimento infantil com monitores;
Quadra poliesportiva e quadras de tênis;
Academia;
Serviço 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);
Taxa de turismo: R$ 4,00 por dia/por apartamento;
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.

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 recebi-mento 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.

Viva experiências únicas!
Média Temporada 2019 - Café da manhã e jantar

De 01 de Fevereiro a 19 de dezembro (exceto pacote de feriados e meses de maio a agosto)

CATEGORIAS

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

Premium

R$ 780,00

R$ 1.040,00

R$ 1.300,00

Premium Superior

R$ 866,00

R$ 1.154,00

R$ 1.443,00

Premium Superior Plus

R$ 961,00

R$ 1.281,00

R$ 1.601,00

Luxo

R$ 1.067,00

R$ 1.422,00

R$ 1.778,00

Luxo Varanda

R$ 1.280,00

R$ 1.706,00

R$ 2.133,00

Luxo Superior

R$ 1.535,00

R$ 2.047,00

-

Suíte Master 1 Apartamento

R$ 2.150,00

R$ 2.866,00

-

Suíte Master 2 Apartamentos

-

R$ 4.586,00

-

Chalé 3 Suítes (até 06 pessoas)

-

R$ 6.420,00

-

Acrescentar sobre o valor da diária 10% de taxa de serviço e 3% de ISS

AS DIÁRIAS INCLUEM:
•
•
•
•
•
•
•

Café da manhã e almoço (buffet ou sugestão do chef) em restaurante indicado pelo hotel;
Entretenimento infantil com monitores;
Quadra poliesportiva e quadras de tênis;
Academia;
Serviço 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);
Taxa de turismo: R$ 4,00 por dia/por apartamento;
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.

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.

RESERVAS E INFORMAÇÕES
Consulte seu agente de viagens.
Av. Miguel Stéfano, 1001 - Praia da Enseada - Guarujá
Tel: (13) 3389 - 4000

www.casagrandehotel.com.br

