
Pacote Zagaia
1 mensagem

Gerencia Geral Hotel Zagaia <gerenciageral@zagaia.com.br> seg, 27 de jul de 2020 às 13:26
Para: gbengenharia.ms@gmail.com, Guilherme Miguel Poli <guilherme@zagaia.com.br>
Cc: comercial@zagaia.com.br

Boa Tarde, Wesley

 

     Conforme nosso contato segue abaixo orçamento com tarifa especial para a realização do seu evento em nosso resort

 

Valores do Pacote com Jantar

 

 

Zagaia Single Duplo Triplo Quadruplo Criança de 05 a 12 anos

Premium R$  1.355,00 R$ 1.648,00   R$ 2.048,00   R$ 2.332,00   R$ 1.20,00

Premium Luxo R$ 1.517,00 R$ 1.845,00 R$ 2.294,00 R$ 2.612,00 R$ 120,00

Suíte R$ 1.699,00 R$ 2.067,00 R$ 2.569,00 R$ 2.924,00 R$ 120,00

Suíte Master R$ 1.903,00 R$ 2.315,00 R$ 2.877,00 R$ 3.275,00 R$ 120,00

Valores por apartamento

 

Serviços Inclusos no Pacote:

 

·        Check-in na sexta feira após as 14:00 horas

·        Check-out na segunda feira até as 12:00 horas

·        03 diárias na Zagaia Eco Resort em apartamento na categoria escolhida com direito á café da manhã e jantar,
servidos no Restaurante do Hotel com os demais hospedes

·        Incluso pacote de bebidas de 03 (três) horas com agua, refrigerante, suco e cerveja Skol para o jantar de sábado
Tarifa especial para até 02 (duas) crianças de 05 a 12 anos, acompanhadas com dois adultos no mesmo apartamento.
Forma de pagamento – sinal de 30% para a confirmação da reserva e o saldo parcelado em até 03 (três) vezes no cartão
de credito no dia do check-in ou parcelado em até 10 (dez) vezes no cartão de credito a distância no ato da reserva
Tarifas especial para grupos com o mínimo de 12 apartamentos
Valores validos para período de baixa temporada, exceto feriados e férias escolares e sujeitos à alteração e
disponibilidade de vagas

 

 

Atenciosamente,

 

Gitane Klain 
Gerente Geral 
ZAGAIA ECO RESORT HOTEL 
Tel: (67) 3255-5605 Fax: (67) 3255-5603



gerenciageral@zagaia.com.br 
www.zagaia.com.br

Esta mensagem e qualquer arquivo nela contidos são confidenciais e pode conter informação confidencial e/ou privilegiada (Artigo 56 da Lei n.º 4.117 de 27 de
agosto de 1962, aplicável aos crimes em telecomunicações, nos termos do art. 215, I, da Lei 9.472/97). Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a
receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer a ção baseada nessas informações. Se você
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente respondendo o e-mail e em seguida apague-o, agradecemos sua cooperação
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