
Colônia de Férias da Saúde - Praia Grande/SP

Quantidade de Hospedes Valor da Diária
1 pessoa 150.00R$                                                                              
2 pessoas 212.00R$                                                                              
3 pessoas 260.00R$                                                                              
4 pessoas 320.00R$                                                                              
5 pessoas 400.00R$                                                                              
6 pessoas 480.00R$                                                                              

Quantidade de Hospedes Valor da Diária
1 pessoa 210.00R$                                                                              
2 pessoas 315.00R$                                                                              
3 pessoas 365.00R$                                                                              
4 pessoas 412.00R$                                                                              
5 pessoas 460.00R$                                                                              
6 pessoas 540.00R$                                                                              

Associado e Dependente 80.00R$                                                                                 
Convidado 128.00R$                                                                              

14- Na alta temporada não será possível fazer a reserva de apenas uma diária.

09- O valor do perdia é de R$ 40,00 com permanência até as 14:00 horas, incluso almoço.

06- Os depósitos deverão ser feitos diretamente na conta do Restaurante Sabor da Praia. 

10- O valor da pernoite é de R$ 28,00 com entrada a partir das 20:00, sem jantar, com café da manhã 
incluso no dia seguinte.

01- Crianças até 5 anos incompletos são isentas de diárias e refeições.

08- Caso o hospede não possa comparecer por doença deverá apresentar atestado e terá o prazo de 12 
meses para usufluir da estadia.

07- Não haverá reembolso do valor.

Tabela de Diárias - Alta Temporada e Feriados

Associados e Dependentes

Convidados

Excursões Associados- Sindicato Filiado à Federação da Saúde.

04- A primeira refeição inclusa na diária é o almoço.
03- Início da diária: Entrada a partir das 10:00 horas. Saida até as 08:00 horas.

05- Vigência da tabela: 01 de dezembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019.

Observações

02- Os valores das diárias incluem pensão completa (almoço, jantar e café da manhã).

11- Durante os feriados nacionais será cobrado o valor de Alta Temporada, mesmo o período sendo 
Baixa Temporada.
12- O pagamento deverá ser realizado em até 15 dias antes do check-in, exceto no Carnaval, Páscoa, 
Natal e Ano Novo, onde o pagamento deverá ser feito 30 dias antes.
13- O café avulso é R$ 15,00. Almoço e Jantar R$ 22, por pessoa.



Colônia de Férias da Saúde - Praia Grande/SP

Quantidade de Hospedes Valor da Diária
1 pessoa 145.00R$                                                                                   
2 pessoas 205.00R$                                                                                   
3 pessoas 248.00R$                                                                                   
4 pessoas 300.00R$                                                                                   
5 pessoas 375.00R$                                                                                   
6 pessoas 450.00R$                                                                                   

Quantidade de Hospedes Valor da Diária
1 pessoa 205.00R$                                                                                   
2 pessoas 305.00R$                                                                                   
3 pessoas 348.00R$                                                                                   
4 pessoas 400.00R$                                                                                   
5 pessoas 440.00R$                                                                                   
6 pessoas 500.00R$                                                                                   

Associado e Dependente 75.00R$                                                                                     
Convidado 125.00R$                                                                                   

03- Início da diária: Entrada a partir das 10:00 horas. Saida até as 08:00 horas.
04- A primeira refeição inclusa na diária é o almoço.
05- Vigência da tabela: 01 de março de 2019 a 30 de novembro de 2019.
06- Os depósitos deverão ser feitos diretamente na conta do Restaurante Sabor da Praia. 

09- O valor do perdia é de R$ 32,50 com permanência até as 15:00 horas, incluso almoço.

01- Crianças até 5 anos incompletos são isentas de diárias e refeições.
02- Os valores das diárias incluem pensão completa (almoço, jantar e café da manhã).

Tabela de Diárias - Baixa Temporada 

Convidados

Excursões Associados- Sindicato Filiado à Federação da Saúde.

Observações

Associados e Dependentes

13- O café avulso é R$ 12. Almoço e Jantar R$ 20, por pessoa. 

11- Durante os feriados nacionais será cobrado o valor de Alta Temporada, mesmo o período sendo Baixa 
Temporada.
12- O pagamento deverá ser realizado em até 15 dias antes do check-in, exceto no Carnaval, Páscoa, 
Natal e Ano Novo, onde o pagamento deverá ser feito 30 dias antes.

07- Não haverá reembolso do valor.

10- O valor da pernoite é de R$ 20,00 com entrada a partir das 20:00, sem jantar, com café da manhã 
incluso no dia seguinte.

08- Caso o hospede não possa comparecer por doença deverá apresentar atestado e terá o prazo de 12 
meses para usufluir da estadia.


