
Grupo Rio Quente Resorts 
01/06/20 a 08/06/20 

Hospedagem: 08 dias e 07 noites com acesso livre 
aos parques. 

- - 

Hotel Pousada – Com localização privilegiada, no 
interior do complexo do parque, próximo ao parque 
das fontes. 

Inclui: Almoço, café da manhã e bebidas (água mineral, 
refrigerante, suco e cerveja) durante as refeições. 

 - - 

Valores por pessoa: Hospedagem. 

A vista Apto duplo standard tarifa melhor idade + 60 
anos: R$ 2.622,00 

Apto duplo standad  tarifa melhor idade + 60 anos:  

A prazo R$  2.759,00 em até  10 X Boleto ou 08 x cartão 
crédito. 

 

A vista Apto triplo superior família melhor idade/ou dois 
adultos e um melhor idade: 

R$ 2.330,00 

Apto triplo superior família melhor idade/ ou dois 
adultos e um melhor idade:  



A prazo R$  2.452,00 em até  10 x boleto ou 08 x cartão 
crédito. 

  

A vista apto  quadruplo superior família: melhor 
idade: R$ 1.747,00 

A prazo apto quadruplo superior família: melhor 
idade:  

R$1.839,00  em até 10 x boleto bancário  ou 08 x cartão. 

01 cama casal 2 solteiros ou 2 camas casal. 

  

  

Suite & Flat I - Em acomodações confortáveis e com 
ótimo custo benefício.  

O Rio Quente Suíte & Flat I é uma excelente opção 
para relaxar,  

O hotel está localizado a apenas 800m da entrada do 
complexo do Rio Quente. 

Inclui: Almoço, café da manhã e bebidas ( água, 
refrigerante e suco) durante as refeições. 

  

Valores por pessoa: Hospedagem 

A vista Suíte júnior duplo melhor idade + 60 anos: R$ 
2.152,00  

A prazo Suíte júnior duplo melhor idade + 60 anos: 



R$ 2.265,00 em até 10 x boleto ou 08 x cartão crédito 

  

A vista Suíte júnior triplo melhor idade + 60 anos: R$ 
1.721,00 

A prazo Suíte júnior triplo tarifa melhor idade ou/dois 
adultos e um melhor idade:  

R$ 1.811,00 em até 10 x boleto ou 08 x cartão 

  

  

A vista  Suíte júnior quadruplo dois adultos + dois 
melhor idade: R$ 1.291,00  

A prazo Suíte júnior quadruplo dois adultos + dois 
melhor idade:  

R$  1.359,00 em até 10 x boleto ou 08 x cartão crédito 

  

Forma de pagamento: 

A vista todos os integrantes do mesmo apto 
deverão  pagar à vista) 

A prazo 8x sem juros cartões de crédito 

10x sem juros boleto bancário (sujeito a análise de 
crédito) 

  

Passagens aéreas e serviços de transfer 



Inclui: 

*Passagens aéreas Porto Alegre/Goiânia/Porto Alegre 

*Traslado Caxias do sul/aeroporto de Porto 
Alegre/Goiânia/Rio Quente/aeroporto de Porto 

  Alegre/Caxias do Sul 

  Valores por pessoa: R$ 1.132,00 

  Forma de pgto: Entrada de R$ 342,00 e saldo R$ 790,00 
em 5x sem juros. 

*valores sujeitos a alterações, sem aviso prévio e 
disponibilidade de lugares* 

  Para pessoas com menos 60 anos no mesmo 
apartamento consulte valores. 

  

 

 


