Condições Comerciais | 2019

Premium Inclusive
Podem consumir em qualquer restaurante ou bares dos hotéis, no Sauipe Premium além do cardápio diferenciado no próprio restaurante, temos bebidas
como Whisk Red Label e Ballantines, Vodka Smirnoff, Vinhos nacionais e Chileno (Carta Vieja), carta de vinhos especiais (consultar no cardápio as opções
que são pagas separadamente), Espumante Brut e Moscatel, cervejas Skol, Budweiser, Stella Artois e sem álcool, servidos no Lobby bar e no bar da piscina
onde também é servido uma grande variedades de porções com serviço de garçom.
O sistema Premium Inclusive é composto por refeições, petiscos, bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas nacionais e importadas. Os clientes do Sauípe
Premium podem acessar livremente as piscinas e as áreas dos bares e restaurantes próprios do Sauípe Resorts.
Clientes que reservaram em 2018 a partir de 04 noites no Premium para usar em 2019, ganharão 01 jantar de cortesia em um dos restaurantes A la carte.

Verão 2019
Para as Hospedagem a partir de 7 Noites:

03 Jantares
(válido para todos do
apartamento) em um dos nossos
restaurantes A la carte disponíveis.

03 Vouchers Entretenimento
para atrações pagas. (Roda
Gigante, Casa Fantasma e
Carrossel)

Os jantares devem ser previamente agendados diretamente com Premium Service a partir da véspera do jantar
entre 8h e 15h no ramal 9.

Resorts Inclusive
O sistema do All Inclusive é composto por refeições, petiscos, bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas. Os clientes hospedados no Sauípe Resort podem
acessar livremente as piscinas e as áreas dos bares das piscinas, somente das Alas dos Resorts. As principais refeições (café, almoço e jantar) devem ser feitas
exclusivamente nas alas que estão hospedados.
No Sauípe Resorts o cliente terá incluso o Whisky (08 anos) e Vodka nacional. Cervejas do grupo Ambev, Vinho Nacional branco e tinto da casa, Espumante Brut
e Moscatel e servidos no Lobby bar e no bar da piscina onde também é servido uma grande variedades de porções e petiscos no buffet.

Verão 2019
Para as Hospedagem a partir de 7 Noites:

01 Jantar
(válido para todos do
apartamento) em um dos nossos
restaurantes A la carte disponíveis.

Os jantares devem ser previamente agendados diretamente com Premium Service a partir da véspera do jantar
entre 8h e 15h no ramal 9.

Pousadas Inclusive
O sistema do All Inclusive das Pousadas é composto das principais refeições como café da manhã, almoço e jantar feitas exclusivamente nos restaurantes dos Resorts
previamente indicado no check-in pela recepção da pousada, assim como o restante do serviço de all inclusive no bar da piscina dessa Ala, onde o cliente terá acesso a grande
variedades de porções, petiscos e bebidas no buffet.

Vila Nova da Praia | Atrações e Valores

Quermesse da Vila
Roda Gigante e Carrossel
Localização: A Quermesse da Vila fica ao lado da Vila Nova da Praia.
Horário de funcionamento: Das 17h00 às 23h00
Preços de cada atração: R$ 15,00
Condição de uso: Dinheiro, Crédito e Débito e lançamento na conta do apartamento
(Somente as atrações, A&B não está incluso).

Vila Assombrada
Localização: Atração localizada ao lado da Quermesse da Vila
Horário de funcionamento: Das 18h00 às 23h00
Preços da atração: R$ 25,00
Restrições: Entrada deve ser à partir de 10 anos, não liberado para hipertensos e cardíacos.
Forma de aquisição do ticket: Compra de ticket na recepção ou diretamente na Quermesse.
Condição de uso fora do all inclusive: Dinheiro, Crédito e Débito ou lançamento na conta do apartamento.

Atrações
Operação Parceiros
●

Tiro ao Alvo: R$ 15,00 quinze rolhas - Acertando a pontuação ganha brinde

●

Bilhar Americano: R$ 15,00 uma jogada - Acertando a pontuação ganha brinde

●

Jogo de Argola: R$ 15,00 - Acertando ganha o Brinde

●

Trenzinho: R$ 12,00 - cinco voltas no percurso

●

Bate Bate: R$ 20,00 - cinco minutos

●

Simulador de Montanha Russa: R$ 19,90

●

Trampolim: R$ 20,00 - cinco minutos

●

Infláveis: R$ 19,90 - vinte minutos
Condição de uso fora do all inclusive: Dinheiro, Crédito e Débito ou lançamento na conta do apartamento.
Obs. Todos os valores são preços por pessoa.

Orla da Costa
Horário de Funcionamento: 09:00hrs às 17:00hrs
Serviços disponíveis: Duchas de água doce, transporte regular (carrinho elétrico).
Condição de uso all inclusive: A&B all inclusive nos PDV’s da Orla.
Quantidade pdvs: são 03 PDVs
Diferencial para Hospedes Sauípe Premium:
Na Praia da Soltura (Oca) há uma área VIP exclusiva para clientes Premium e Vacation Club – Esta área funciona por ordem de
chegada ou mediante reserva antecipada em período de alta ocupação via Premium Service, a área tem serviços adicionais tais
como: Toalhas, água fresca e água aromatizada.
Hóspedes Sauípe Premium terão transporte exclusivo.

Restaurantes da Vila
Restaurante Baêa - Típica Baiana - 120 lugares (fecha quinta-feira)
Restaurante Benditos Frutos - Especializada em Frutos do Mar - 100 lugares (fecha terça-feira)
Restaurante La Villa - Cozinha Contemporanea - 100 lugares (fecha segunda-feira)
Localização: Baêa e La Villa ficam localizados dentro da Vila. Benditos Frutos fica localizado próximo a Orla da Costa.
Horário de funcionamento: Das 19h00 às 23h00
Forma de reserva: Os jantares devem ser previamente agendados diretamente com Premium Service a partir da véspera do jantar entre
8h e 15h no ramal 9.
Pagamento: Hóspedes que não tem a la carte incluso poderão pagar diretamente ou lançar na conta do apartamento. Passantes e
moradores de Sauípe poderão pagar direto no restaurante.
Condição de uso fora do sistema all inclusive: Venda normal, conforme cardápio (Dinheiro, Crédito e Débito),
Hóspedes devem realizar as reservas via Premium Service e para o Day User não haverá reserva antecipada inicialmente.

