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Olímpia – Hot Beach 
28 a 30 de Maio, 2021 

 
HOT BEACH RESORT: Experimente o 
serviço de primeira classe de Hot Beach 
Resort. Com uma praia artificial, 
toboáguas, um rio artificial. O Wi-Fi é 
gratuito em todas as áreas. Com uma 
decoração colorida, todos os 
apartamentos possuem ar condicionado, 
varanda, TV de tela plana a cabo, 
frigobar, cofre e mesa de trabalho. O 
banheiro privativo tem chuveiro, 
produtos de banho de cortesia e secador 
de cabelo. Um café da manhã 
continental é servido diariamente no 
resort e inclui uma variedade de frutas 
da estação, bebidas quentes e frias, itens de confeitaria, panquecas, ovos, cereais e frios .E o mais 
importante, está junto ao Hot Beach, o mais novo parque aquático de Olímpia. Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=UFOrrRYrv8o  

 
HOT BEACH: O Parque Aquático com águas 
quentes, oferece incríveis atrações para toda a 
família: crianças, adolescentes, jovens, adultos e 
melhor idade. São cerca de 100 milhões de litros de 
água quente natural que garantem a diversão e 
adrenalina dos visitantes. Atrações: Rio Lento, Praia 
Hot Beach com ondas de águas quentes, toboáguas, 
Splash Show (Baldes gigantes que despejam águas), 
Irado (toboáguas com 4 descidas), ofuros e 
hidromassagens.  
 

PACOTE INCLUI: Transporte, Guia Credenciado 
Seguro Viagem (pessoas acima de 80 anos 
acrescentar R$ 10,00), kit lanche no trajeto de 
ida, 2 diárias Hot Beach Resort, ingresso no Hot 
Beach, pensão completa no Resort, Bingo no 
retorno. 
 
NÃO INCLUSOS: Gorjetas (carregadores dos 
hotéis, garçons, etc.), bebidas nas refeições 
inclusas, e gastos extras.  
 
VALOR (Não trabalham com single) 
a) R$ 1.500,00: 5 parcelas de R$ 300,00 (sendo a última parcela até 21/05/2021). 
b) R$ 1.350,00 à vista (parcela única no ato da reserva). 
 
Importante:  
- Levar RG original na validade  em bom estado de conservação 
Desistência: Sem devolução de 30% (com 1 mês de antecedência), 50% (com 15 dias de antecedência) e 100 % 
(com 1 ou 2 dias de antecedência) dos valores pagos. Todas as programações estão sujeitas às alterações. 

SOLICITAR ORÇAMENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=UFOrrRYrv8o
https://forms.gle/Q1oFMEHQYr5VF1rF8

