
HOTEL QUARTO O QUE ESTÁ INCLUSO NO PACOTE ALIMENTAÇÃO VALOR FORMA DE PAGAMENTO

Inscrição, hospedagem, coffee breaks, kit do evento, 
translado GRU x Aparecida

1) Pensão completa R$ 1.320,00
4 x no cartão de crédito         

ou                          
2 x no boleto (30/60 dias)

Inscrição, hospedagem, coffee breaks, kit do evento, 
translado GRU x Aparecida

2) Meia Pensão R$ 1.195,00
4 x no cartão de crédito         

ou                          
2 x no boleto (30/60 dias)

Inscrição, hospedagem, coffee breaks, kit do evento, 
translado GRU x Aparecida

3) Pernoite + café da manhã R$ 1.070,00
4 x no cartão de crédito         

ou                          
2 x no boleto (30/60 dias)

Inscrição, hospedagem, coffee breaks, kit do evento, 
translado GRU x Aparecida

4) Pensão completa R$ 1.130,00
4 x no cartão de crédito         

ou                          
2 x no boleto (30/60 dias)

Inscrição, hospedagem, coffee breaks, kit do evento, 
translado GRU x Aparecida

5) Meia Pensão R$ 1.000,00
4 x no cartão de crédito         

ou                          
2 x no boleto (30/60 dias)

Inscrição, hospedagem, coffee breaks, kit do evento, 
translado GRU x Aparecida

6) Pernoite + café da manhã R$ 875,00
4 x no cartão de crédito         

ou                          
2 x no boleto (30/60 dias)

Inscrição, hospedagem, coffee breaks, kit do evento, 
translado GRU x Aparecida

7) Pensão completa R$ 1.075,00
4 x no cartão de crédito         

ou                          
2 x no boleto (30/60 dias)

Inscrição, hospedagem, coffee breaks, kit do evento, 
translado GRU x Aparecida

8) Pernoite + café da manhã R$ 975,00
4 x no cartão de crédito         

ou                          
2 x no boleto (30/60 dias)

Inscrição, hospedagem, coffee breaks, kit do evento, 
translado GRU x Aparecida

9) Pensão completa R$ 975,00
4 x no cartão de crédito         

ou                          
2 x no boleto (30/60 dias)

Inscrição, hospedagem, coffee breaks, kit do evento, 
translado GRU x Aparecida

10) Pernoite + café da manhã R$ 875,00
4 x no cartão de crédito         

ou                          
2 x no boleto (30/60 dias)

Inscrição, cofee break, kit do evento 11) SOMENTE INSCRIÇÃO R$ 350,00
1 x boleto ( boleto com 
vencimento 3 dias após 

inscrição)

INDIVIDUAL

DUPLO

RAINHA DO BRASIL

RAINHA DO BRASIL

PACOTES PARA BRASILEIROS

SAN TELMO INDIVIDUAL

SAN TELMO DUPLO

SOMENTE INSCRIÇÃO


