GRUPO MATO LEITÃO
COM ACOMPANHANTE DA AGÊNCIA

O mundo mais perto de você

www.venatur.com.br

Inf.: 51.3741-4200 / 51.98182-5577

RIO QUENTE RESORTS - HOTEL POUSADA - AÉREO
"24 HORAS DE LAZER NAS 8 PISCINAS DE ÁGUAS QUENTES, HOT PARK, ..."

Período: 08 à 15.09.2021 - 08 Dias e 07 Noites
Já pensou em dar uma fugidinha da nossa rotina e pegar uma praia em pleno Cerrado brasileiro, podendo surfar em ondas de
até 1,20 m de altura, interagir com um amável tucano ou aproveitar 24 horas de lazer em uma das 8 piscinas de águas quentes,
duchas, toboáguas, rio com corredeiras e cascatas, tirolesa, rapel e mergulho ecológico nas águas quentes e naturais? Isto é o
que você vai encontrar no RIO QUENTE RESORTS, localizado no sul do estado de Goiás e a 27 km de Caldas Novas e
considerado o melhor e mais sustentável resort do Brasil. Somente aqui você encontra a fantasia das águas quentes, serviços
acolhedores e 24 horas de lazer garantidas. Além disto, todo o hóspede do Rio Quente Resorts conta com acesso ILIMITADO ao
Hot Park, eleito um dos 10 melhores parques aquáticos do mundo. São mais de 20 atrações para deixar o seu dia completo,
como a Praia do Cerrado, considerada a maior praia de águas quentes, correntes e naturais do mundo. Com mais de 1200
apartamentos divididos em 8 empreendimentos hoteleiros, o Rio Quente Resorts é o maior complexo turístico do Brasil e
recebe por ano, mais de 1 milão de turistas do mundo todo. Confira toda esta estrutura no site www.rioquenteresorts.com.br.

]

01 - O PACOTE INCLUI:
a - Passagem aérea Porto Alegre / Caldas Novas / P.Alegre, com Taxas Embarque, voando Gol;
b - Traslado de chegada e saída, Caldas Novas / Rio Quente / Caldas Novas;
c - Acesso livre aos 2 parques aquáticos (Hot Park, Praia do Cerrado e Parque das Fontes);
d - Acesso à toda infra-estrutura de lazer e entretenimento do Resort;
(Exceto Lazer Opcional como: rapel, tirolesa, mergulho, etc...);
e - Horário de funcionamento do Hot Park: das 09:30hs às 17hs (5ªs feiras - fechado p/manutenção);
f - Regime de alimentação na hospedagem: Meia Pensão (café da manhã e almoço);
g - Hotel Pousada: nas refeições incluso, cerveja, refrigerantes, sucos, água mineral e sobremesa; e
h - Com acompanhante da Venatur.
Obs.: Não é permitido a troca de refeições, por exemplo, almoço pelo jantar.
02 - VALOR POR PESSOA
APARTAMENTOS DUPLOS
APTO. JÚNIOR
À VISTA
DUPLO - 02 ADULTOS
4.530,00
DUPLO - MELHOR IDADE
3.990,00

À PRAZO
4.770,00
4.200,00

APTOS. TRIPLOS E QUÁDRUPLOS
APTO. FAMÍLIA
À VISTA
À PRAZO
TRIPLO - MELHOR IDADE
3.790,00
3.990,00
QUÁDRUPLO - M. IDADE
3.360,00
3.540,00

HOTEL POUSADA - www.rioquenteresorts.com.br , primeiro hotel do Rio Quente Resorts, está localizado no interior do
complexo, no local mais privilegiado, entre o Parque das Fontes (área das piscinas naturais) e a entrada do Hot Park. É o hotel perfeito
para quem deseja aproveitar ao máximo o complexo turístico, hospedando-se em apartamentos totalmente renovados e envoltos pela
beleza exuberante da natureza do cerrado.

03 - FORMAS DE PAGAMENTO:
a - À Vista: em dinheiro, cheque ou transferência bancária.
b - À Prazo: em até 1 + 5 x com cheques pré-datados, boleto bancário ou cartão de crédito.
04 - VOOS PREVISTOS - VOANDO GOL:
Ida : 08.09.21 - Porto Alegre RS / Guarulhos SP / Caldas Novas Go - 06:15 10:30
Volta: 15.09.21 - Caldas Novas GO / Guarulhos SP / Porto Alegre RS - 11:10 14:50
05 - NÃO ESTÁ INCLUSO NO PACOTE:
a - Traslado Mato Leitão / Aeroporto / Mato Leitão, no valor de (à definir) por pessoa; e
b- Seguro de Assistência de Viagem, plano Affinity 6.000, no valor de R$ 28,00 (até 75 anos); e
c - Outras despesas e opcionais aqui não mencionados.
06 - OBSERVAÇÕES:
a - Promoção adultos a partir de 60 anos (MI) já calculados nos valores acima;
b - Valores promocionais com DESCONTO para COMPRA ANTECIPADA; e
c - Valores sujeitos à alteração sem prévio aviso e disponibilidade de lugar.
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