EXPERIÊNCIA PARATY: TERRA E MAR
Deixe Paraty te surpreender!
03 diárias + 01 Passeio Terra e Mar + 01 jantar + Vale Welcome Experience na Pousada do Sandi. Sua
experiência em Paraty podendo ser parcelada em até 06x sem juros.

Sua hospedagem se inicia com um Kombucha para vocês logo ao chegaram na Pousada, bebida essa que é
refrescante e probiótica.
Deixaremos em seu quarto um Vale Welcome Experience na Pousada do Sandi. Nele contém:
•
01 voucher no valor R$ 100,00 para ser utilizado em nosso Bar de Piscina durante o período da
hospedagem;
•
01 Gelato por pessoa em nossa Gelateria (Miracolo – a melhor da cidade);
•
01 drink por pessoa em nosso novo bar, o Apothekario (bar conceito dedicado a alta coquetelaria).

UM JANTAR ESPECIAL: Menu Degustação em nosso Restaurante Pippo.
Excelente opção e deixaremos a sua reserva feita
PASSEIO: Terra e Mar: vocês vão amar essa experiência e retornarão para a pousada energizados. *Veja
abaixo o descritivo.

PAGAMENTO: tudo isso com a facilidade de poder ser parcelado em até 06x sem juros.

*PASSEIO TERRA E MAR: o melhor que Paraty tem a oferecer em um dia de passeio (duração de 6 horas). O
passeio inclui barco, onde faremos um roteiro por ilhas e praias, mergulhos com peixinhos, além de visitar
esse local único chamado Saco do Mamanguá (único fiorde tropical da costa brasileira). O almoço* é em
Paraty-Mirim (antigo sítio arqueológico) - *valor do almoço não incluso. Já a parte em terra é feita com o
nosso Land Rover, visitando alambique histórico e cachoeiras.

Para os meses de abril e maio a nossa tarifa é especial, confira abaixo!

VALORES PARA QUÁDRUPLO – 04 ADULTOS:
APARTAMENTO Luxo ou Chalé:

R$ 4.780,00 + 10% de taxa de serviço

SUÍTE JUNIOR Sacada ou Piscina:

R$ 5.500,00 + 10% de taxa de serviço

VALORES PARA QUÁDRUPLO – CASAL + 02 CRIANÇAS:
APARTAMENTO Luxo ou Chalé:

R$ 4.585,00 + 10% de taxa de serviço

SUÍTE JUNIOR Sacada ou Piscina:

R$ 5.260,00 + 10% de taxa de serviço

