TARIFÁRIO EXCURSÃO RODOVIÁRIA RIO QUENTE RESORTS – SAÍDAS DE BELO HORIZONTE
EMISSÃO FEVEREIRO

HOTEL LUPPI
TIPO UH

PREÇOS POR PESSOA

BAIXA TEMPORADA

HOTEL LUPPI

Até 5 pessoas Suite Junior
Acima de 5 pessoas Suite Família

3.090,00

SGL

2.399,00

Sábado a Quinta / 06 dias – 04 diárias

DBL

2º SÁBADO DO MÊS

TRIPLO
QUADRUPLO ou até SEXTUPLO

2.200,00
2.100,00

SGL

3.590,00

Exceto feriados

JULHO
Sábado a Quinta / 06 dias – 04 diárias

23.07 A 28.07.2022

2.899,00

DBL
TRIPLO
QUADRUPLO ou até SEXTUPLO

INF 00 A 02 ANOS – COLO / CORTESIA
CHD 03 A 11 ANOS – OCUPANDO POLTRONA R$350,00 CADA

SERVIÇOS INCLUSOS:

-Transporte rodoviário ida e volta em ônibus
leito turismo double deck
-Guia acompanhante
-Lanche a bordo em viagem

FORMAS DE PAGAMENTO:
12% entrada + 06 X sem juros cartão ( Máximo )
A vista 3% desconto

-Hospedagem -1/2 pensão (café e jantar)
-Acesso gratuito aos 3 parques aquáticos do
complexo ( Hot Park / Praia do Cerrado /
Parque das Fontes )

Obrigatório reter na entrada a comissão

***Opcionais:
*Seguro viagem R$ 45,00 por pessoa

-Transfer aos parques
-Almoço incluso no retorno em viagem
-01 Brinde por adulto

Belo Horizonte/MG (031) 2514-0075 – 3317-0882 - 97518 3239

2.700,00
2.600,00

Acomodações:
Os apartamentos do Hotel Luupi foram planejados para acomodar até sete pessoas, além disso,
possuem dois ambientes para proporcionar o maior conforto possível em sua estadia.

Os apartamentos contam com ar condicionado e controle individual de temperatura, secador de
cabelo, frigobar, sala de entretenimento, berço se for necessário, TV a cabo e tomadas de 220 volts.

O Hotel Luupi possui dois modelos de suíte, o primeiro é a Suíte Família, com capacidade para
acomodar com todo conforto até sete pessoas, e o outro é a Suíte Júnior, que acomoda
confortavelmente grupos de até cinco pessoas.

Vendas de até 5 pessoas serão acomodadas no apto Junior. Ou acréscimo de R$ 103,45 por
pessoa para Up Grade Suite Família.

Acima de 5 pessoas suíte Família será confirmada.

Observação:
Em todas as datas mencionadas teremos embarque de Divinópolis - Itaúna, caso não seja atingido o
número mínimo de 5 pessoas em cada saída a empresa vai arcar com o transporte com motorista
particular até Nova Serrana.
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