
Costão do Santinho 
com all inclusive
Você merece um final de semana estendido, em um roteiro extra VIP, no 
Costão do Santinho.

Que tal aproveitar o finalzinho do verão em Florianópolis? De 24 a 26 de 
abril a AV negociou um final de semana pra lá de especial em um dos 
resorts mais desejados do sul do país.

Os diferenciais do roteiro
A viagem ao Costão do Santinho começa 
no final da tarde de sexta e vai até domingo, 
com todas as facilidades de hospedagem e 
alimentação de um hotel de alta categoria, 
de frente para uma praia particular.
Com um detalhe: está tudo incluído no valor 
do pacote. Refeições e bebidas, inclusive 
as alcóolicas, sem restrições de consumo. 
Confira os detalhes e se dê de presente 
essa experiência!

Vagas limitadas. Confira condições de pagamento e inscreva-se!

Agende-se
Costão do Santinho /Florianópolis

Saída: 24/04 (sexta) às 18h00, na AV
Retorno: 26/04 (domingo) às 17h. 

Inclui:

• Transporte em ônibus semileito
• Duas diárias de hospedagem apto standard 

com vista para os Jardins, nas Vilas do 
Resort

• Checkout estendido no domingo 17h
• Regime de alimentação: VIP INCLUSIVE

• Café da manhã, almoço, jantar e lanches 
no Bar das Piscinas.

• Em todas as dependências do hotel: 
Águas, refrigerantes, sucos, drinks e 
caipirinhas com cachaça; chopp e cerveja 
Brahma, vinhos tinto e branco, Whisky 8 
anos e espumante Bossa.

• Frigobar no quarto: água e refrigerantes, a 
reposição é feita conforme solicitação dos 
hóspedes à governança.

Os valores do pacote especial

• ASSOCIADO: 8X 180,00 | CRIANÇA 
DE 4 A 11 ANOS 8X 69,00 | 0 A 3 
ANOS FREE

• CONVIDADO: 8X 189,00 | CRIANÇA 
DE 4 A 11 ANOS 8X 72,00 | 0 A 3 
ANOS FREE

Os valores são por pessoa, para o período, 
incluindo transporte de ida e volta, em 
apartamento duplo, triplo ou familia.

Novas  
datas!


