
 

THERMAS RESORT DE MACHADINHO  

SAÍDAS: 24 à 27.06.21 e 05 à 08.08.21 / 04 dias e 03 noites  

 

   

              Piscina Interna                                                       Thermas de Machadinho Resort 
 

01 - DESCRITIVO DO DESTINO:  

O Machadinho Thermas Resort SPA possui uma estrutura diferenciada. Ao todo são 09 piscinas todas com água 
termal, 6 piscinas externas e 03 piscinas internas, piscinas com Jatos de Hidromassagem, piscina com bar Molhado, 
piscina com Tobogãs e ofurôs. O resort dispõe também de complexo esportivo com quadra de vôlei e futebol de 
areia, quadra de tênis, campo de futebol 7, cancha de bocha e um bosque com ampla área verde para caminhada. 
Sua estrutura interna ainda conta com 2 Restaurantes, Bar, Sala de Jogos (Carteado, Sinuca, Pingue-Pongue), 
Cantinho do Chimarrão, Sala de TV, Salas para Reuniões, Anfiteatro, 04 Pistas de Boliche Eletrônico, Boutique, 
Academia, Espaço Baby, e SPA com Salas para Massagens tratamentos estéticos e Terapias a base de erva-mate. 
Com uma gastronomia de alto padrão, oferecemos aos hóspedes pratos da culinária regional, internacional e as 
noites temáticas estão presentes nos melhores momentos para encantar você. Além disso oferecemos serviços 
especializados para atender eventos sociais e corporativos, harmonizando a boa gastronomia com o bom 
atendimento, em um espaço amplo e confortável. 
Endereço: RS 442, KM 1,2, nº 1210 Bairro: Balneário Machadinho – Rio Grande do Sul – Brasil 
 

02 - ROTEIRO DIA A DIA 

 

1º dia - Quinta-feira – Venâncio Aires/ Balneário Machadinho 
Saída com horários a cominar. Após a chegada, acomodação no apartamento e dia livre. 
 

2º dia –Sexta-feira – Dia Livre para aproveitar a estrutura do resort. 
 
3º dia –Sábado – Dia Livre para aproveitar a estrutura do resort. 
 
4° dia – Domingo – Balneário Machadinho / Venâncio Aires  
Após check-out no hotel, retorno à Venâncio Aires. 
 

03 - O PACOTE INCLUI: 

- Transporte Rodoviário; 
- 03 pernoites no Thermas Resort Machadinho com café da manhã, almoço, café da tarde e jantar (sem bebidas); 
- Guia Mtur; 
- Serviço de Bordo; 
- Seguro Viagem 
 
 

 



 

04 – HOTEL: 

Horário de Café da manhã: 07h às 10h. 
Horário Almoço: 12h às 14h. 
Horário Café da tarde: 16h às 17h30. 
Horário Jantar: 19h30 às 22h.  
 
Apartamento: TV32’ LED, Frigobar, calefação, ar condicionado, secador de cabelo, chuveiro com água termal a 46° 
direto da fonte. 
 
Lazer: Cancha de Bocha, sala de jogos, cantinho do chimarrão, sala de TV, 2 restaurantes, anfiteatro, 4 pistas de 
boliche eletrônico (opcional), loja, artesanato, academia, espaço baby, bosque, ampla área verde o para caminhada, 
SPA com salas de massagem (opcional), terapias, salão de beleza, campo de vôlei e futebol de areia, campo de 
futebol 7, 09 piscinas com água termal a 46° direto da fonte. 
 
Entretenimento: recreação infantil a partir de 3 anos das 09h às 23h, bailes com música ao vivo, caminhadas, 
hidroginástica, bingo e muito mais. 

 
 

05 - INVESTIMENTO POR PESSOA: 

 

- VALOR POR PESSOA em apartamento Duplo = R$ 1.388,00 ou 1+9x R$ 149,00 (total R$ 1.490,00); 
- VALOR POR PESSOA em apartamento Triplo = R$ 1.318,00 ou 1+9x R$ 141,00 (total R$ 1.410,00); 
- VALOR DA 1ª CRIANÇA de 6 à 12 anos (acompanhada de 2 adultos pagantes) = R$ 216,00 ou 1 + 9x R$ 24,00 (R$   
240,00); 
- VALOR DA 2ª CRIANÇA de 6 à 12 anos (acompanhada de 2 adultos pagantes) = R$ 758,00 ou 1 + 9x R$ 81,00 (R$ 
810,00); e 
- VALOR POR PESSOA em apartamento individual= R$ 1.688,00 ou 1+9x R$ 180,00 (total R$ 1.800,00) 
 

 06 – FORMAS PAGAMENTO: 
- À Vista; 
- Parcelamento em entrada + 9x no cartão de crédito, boleto ou cheque. 
 

07 – OBSERVAÇÕES: 

 Sujeito à alteração de valores e disponibilidade de lugar sem prévio aviso; 
 Financiamento sujeito à aprovação de cadastro; e 

 Documento original para embarque - RG válido em bom estado de conservação e com até 10 anos da data 
de emissão. 

 
 

                                                                                www.venatur.com.br 
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