2º Aberto Nacional de Tênis OABSP/CAASP/CONCAD

Venha passar um feriado em família, curtindo o Costão do
Santinho e participando de uma programação completa no
resort

30 MAIO A 3 JUNHO
FERIADO DE CORPUS CHRISTI

Desfrute de uma estrutura completa com restaurantes de alta gastronomia, praia, piscinas
internas e externas, naturais e aquecidas, sauna seca e úmida, cine costão, aulas de fitness e
alongamento, caminhadas ecológicas, surfe, golfe, trilhas e corridas na mata atlântica e muito
mais.

GARANTA JÁ SUA RESERVA COM AS TARIFAS PROMOCIONAIS ABAIXO

Valor de
hospedagem com
taxa

10 X cartão (Visa ou
Master)

1 adulto - Standard

R$ 2.734,42

R$ 273,44

2 adultos - Standard

R$ 3.906,32

R$ 390,63

Apartamento – VILAS - Vista Jardins

2 adultos + 1 criança - Superior

R$ 5.141,91

R$ 514,19

2 adultos + 2 crianças - Superior

R$ 5.400,91

R$ 540,09

3 adultos - Superior

R$ 6.591,92

R$ 659,19

3 adultos + 1 criança - Superior

R$ 6.850,92

R$ 685,09

3 adultos + 2 crianças - Superior

R$ 7.109,93

R$ 710,99

4 adultos - Superior

R$ 8.789,22

R$ 878,92

4 adultos + 1 criança - Superior

R$ 9.048,23

R$ 904,82

4 adultos + 2 crianças - Superior

R$ 9.307,23

R$ 930,72

Valor de
hospedagem com
taxa

10 X cartão (Visa ou
Master)

1 adultos - Suíte Junior

R$ 3.828,19

R$ 382,82

2 adultos - Suíte Junior

R$ 5.468,85

R$ 546,88

2 adultos + 1 criança – Suíte Luxo

R$ 6.313,80

R$ 631,38

2 adultos + 2 crianças - Suíte Luxo

R$ 6.572,81

R$ 657,28

Apartamento – Ala Internacional

* Valores acima já consta as taxas de 6.15% ISS;
* Preço em apartamento, conforme categoria especificada;
** Valores especiais válidos de acordo com categoria e disponibilidade. Tarifas já com desconto de associado Caasp
* Consulte também valores de SUITES e aptos SUPERIOR de 02 e 03 dormitórios para família;
* Apto Standard comporta até 01 até 3 anos free no mesmo apto dos pais. Para crianças de 04 a 11 anos,
hospedagem em apto categoria Superior.
* Para criança, favor consultar política e condições de aéreo, caso seja necessário
* Preços, condições gerais e programação sujeitos a reajustes e alterações sem prévio aviso.
* Consulte também pacote com passagem aérea
*** valores acima não incluem inscrição nas modalidades esportivas, favor consultar valores na diretoria de esportes
da Caasp calendário e valores
*Check-in a partir das 15:00 horas e check-out até 11:00 horas; Apartamento superior acomoda duas crianças de 4
até 11 anos em cama extra, sendo que cada criança deve estar acompanhada por um adulto pagante. Consulte
valores; Os pacotes incluem regime de alimentação VIP INCLUSIVE = café da manhã, almoço e jantar + lanches e
petiscos + frigobar e as seguintes bebidas: água mineral, refrigerantes, caipirinha de cachaça ou vodka nacional,
espumante nacional, vinho branco e tinto do sistema e whisky 8 anos. As bebidas serão servidas em doses (taças ou
copos) e as marcas deverão ser escolhidas conforme opções informadas ao hóspede pelo resort. O vip inclusive é
aceito em todos os restaurantes com serviços de Buffet, restaurantes com serviço a la carte na opção sugestão do
chef e bares do Resort abertos de acordo com a programação exceto Rancho do Pescador. Preços, condições gerais
e programação sujeitos a reajustes e alterações sem prévio aviso.

CONTATO PARA RESERVAS E INFORMAÇÕES:
Luiza Caroline Perobelli
Coordenadora de Grupos
luiza.perobelli@costao.com.br
Telefone: (11) 2599-9404 | (11) 3884-9500

