
• Pacote com check-in no dia 01 e check-out no dia 07 de dezembro de 2017 (de uma a seis diárias)  
Acima de 05 diárias - Promoção 

• Pacote com check-in no dia 08 e check-out no dia 14 de dezembro de 2017 (de uma a seis diárias)  
Acima de 05 diárias - Promoção 

• Pacote com check-in no dia 15 e check-out no dia 21 de dezembro de 2017 (de uma a seis diárias)  
Acima de 05 diárias - Promoção 

• Pacote com check-in no dia 03 ou 04 e check-out no dia 09 de janeiro de 2018 (de cinco a seis diárias) 
• Pacote com check-in no dia 10 ou 11 e check-out no dia 16 de janeiro de 2018 (de cinco a seis diárias) 
• Pacote com check-in no dia 17 e check-out no dia 31 de janeiro de 2018 (a partir de três diárias) 
 

• Pacote com check-in no dia 16 ou 17 e check-out no dia 22 de fevereiro de 2018 
•  (de uma a seis diárias) - Acima de 05 diárias - Promoção 
• Pacote com check-in no dia 23 ou 24 e check-out no dia 28 de fevereiro de 2018 
•  (de uma a cinco diárias) – Acima de 05 diárias - Promoção 

 

De 16 a 28 de fevereiro 2018 

De 03 de janeiro a 31 de janeiro de 2018 

De 28 de dezembro de 2017 a 03 de janeiro de 2018 

• Pacote de Reveillon: check-in nos  dias  28 29 ou 30 de dezembro de 2017 e check-out no dia 02 ou 03 
de janeiro de 2018  (de três a seis diárias) 

De 08 a 15 de Fevereiro 2018 

• Pacote de Carnaval: check-in nos dias 8 ou 9 de fevereiro e check-out 14 ou 15 de março de 2018   
•            (de cinco a oito  diárias).   

           De 21 a 27 dezembro de 2017 

• Pacote de Natal: check-in nos  dias  21 22 ou 23 e check-out no dia 26 ou 27 de dezembro de 2017  
          (de três e seis diárias) 

programação 

pacotes 

De 1 a 21 de dezembro de 2017 

• Pacote com check-in no dia 01 02 ou 03 e check-out no dia 07 de fevereiro de 2018 
•  (de uma a seis diárias) - Acima de 05 diárias - Promoção 

De 01 a 07 de fevereiro 2018        ou   


