
                           
 

 

 

Nome:  36ª Congresso Estadual do Comercio Lojista da Bahia 

DATA: 22/08/2019 a 25/08/2019 

LOCAL: Costa do Sauipe/Bahia  

 

                                                                                                                                                                                                                               

A. PACOTE DE HOSPEDAGEM – POR APARTSAMENTO – SAUIPE ALA TERRA 

Apto Single Superior *Apto Duplo Superior Apto Triplo Superior 

R$ 2.580,00 R$ 3.250,00 R$ 4.048,00 

 

*Cortesia de até duas crianças com até 12 anos no mesmo quarto de dois adultos 

pagantes.  

 

Nosso preço do pacote inclui: 

- Hospedagem 3 diárias all inclusive no Sauipe Resort – ALA TERRA 

- Palestras com coffee-breaks 23 & 24/08/2019; 

- Solenidade de abertura dia 22/08/2019;   

- Show de enceramento dia 24/08/2019; 

- Almoço incluído dia 25/08 
 

 

DIÁRIA ALL INCLUSIVE: 

▪ Café da manhã, almoço e jantar em locais pré-determinados pelo hotel; 

▪ Bebidas não alcoólicas (água, refrigerantes normal e diet, sucos variados, água 

de coco); bebidas alcoólicas nacionais: cervejas, vinhos e espumantes, 

caipirinhas, caipiroskas, vodka, cachaça e whiskyes (conforme disponibilidade) 

▪ Estação de bebidas – das 10:00 às 18:00 na piscina e das 10:00 à 1:00 no lobby; 

▪ Estação de alimentos – na piscina das 11:00 às 18:00; 

▪ Ceia – das 23:00 às 05:00 da manhã; 

▪ Não inclui room service; 

▪ Entretenimentos de acordo com a programação de esporte e lazer do hotel. 

▪ Internet nas áreas comuns. Em apartamentos ficarão sob consulta 

 

 

B.CHECK-IN E CHECK-OUT  

O horário de check-in as 15h00. No entanto, conseguimos liberação do hotel 

(mediante disponibilidade) check-in a partir das 11hs, com pagamento do almoço 

da entrada - R$ 55,00 por pessoa. 

O horário oficial de check-out as 12h00, devendo o participante entregar o 

apartamento até este horário, mesmo que permaneça até as 15h para o almoço. 

Transferência do almoço do check-in pelo almoço do check-out. 



                           
 

 

 

C.DIARIAS EXTRAS : 

Diária extra (para períodos exatamente anteriores e posteriores ao evento, mediante 

disponibilidade): 

Em apartamento Single:  R$ 560,00  

Em apartamento Duplo:  R$ 787,00  

Em apartamento Triplo:  R$ 1.057,00 

 

D.FORMA PAGAMENTO:   

-       Venda via boleto em até 3 vezes com data máxima em 20/08/2019; 

-       Venda via cartão de crédito em até 6 vezes, com data de vencimento da 

última parcela em agosto/2019, para o vencimento do cartão, reduzindo mês a mês 

-       À vista, em deposito bancário da conta corrente: 
 

Banco do Brasil: 

AG 2976-9 CC 5383-X 

Banco Bradesco: 

AG 2630  CC 29458 - 6 
 

Happy Tour Viagens e Turismo Ltda 

CNPJ 00.386.057/0001-70 

 

Obs.: Em todos os casos a HAPPY TOUR assume emitir exclusivamente fatura ou recibo 

de pagamento, caso haja necessidade. 

 
E.POLITIICA DE CANCELAMENTO/DEVOLUÇÃO  

Só serão aceitos cancelamentos das parcelas pagas até 19/07/2019, mediante 

comunicação por escrito. Apenas a FCDL-BA poderá adquirir a inscrição de qualquer 

desistente, não sendo permitia a revenda para terceiros.  

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS DE APARTAMENTOS: 
 

E-MAIL DE CONTATO: congressofcdlba@happytour.com.br  

TELEFONE DE CONTATO: 71 3113-2600 (Flávia ou Viviane) 
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