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Aniversário de 16 anos do PLANAT

Dias 20, 21 e 22 de maio de 2011
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Grande baile na noite de sábado com o DJ Lucas !!!


Local: Fazenda do Engenho – BR 060, Km 28.


Programação: 
Sexta-feira – Dia 20/05/2011 – A partir das 17 horas
Abertura das instalações e recepção aos participantes
Programação Paralela:

Passeios nas trilhas
Brincadeiras na piscina
Pesque-Pague (preço não incluso)
Vôos de tirolesa
Vôlei
Sauna
Pintura corporal

Sábado – 21/05/2010
Café-da-Manhã
Confraternização geral
Almoço à moda da casa
Confraternização geral
Jantar Especial
Baile – Som mecâncico com o DJ lucas

Domingo – 22/05/2010
Café-da-Manhã
Atividades da Programação Paralela
Churrasco
Bolo de Aniversário do PLANAT

Aviso Importante!
Serão expedidos passaportes e selos 2011 da Federação Internacional de Naturismo para quem desejar, sem nenhum custo adicional.

PREÇOS (acréscimo de 5,00 para o churrasco de domingo)

(2 dias, um pernoite, 2 refeições, 1 café da manhã):
Entrada no sábado à tarde e saída no domingo à tarde – R$ 65,00 por pessoa
Incluindo:
 Taxa de entrada;
 Taxa do Clube;
 Jantar de sábado;
 Pernoite de sábado em barracas ou quartos coletivos;
 Café-da-manhã de domingo;
 Almoço de domingo - Churrasco.
OBS.:
Os valores dos pacotes acima são fixos nos intervalos citados. Ou seja, o valor não muda, mesmo se a pessoa deixar de fazer as refeições inclusas;


Preços Individuais fora dos pacotes citados
 Refeições – R$ 12,00 – Churrasco de domingo – R$ 15,00;
 Café-da-manhã – R$ 6,00;
 Pernoites na área de camping – grátis (levar barraca);
 Pernoites em quartos coletivos c/ camas de solteiro e sem roupas de cama – grátis;
 Pernoite em suítes de casal – Consultar preços com o proprietário e reservar.

PREÇOS PARA PASSAR O DIA*
Entrada e saída no sábado	– 50,00 por pessoa (almoço incluso)
Entrada e saída no domingo	– 55,00 por pessoa (churrasco incluso)
Obs.:
Valor fixo independente se o visitante almoçar ou não.

Contatos:
Proprietário: 4101-3404 ou 9997-9733 (Narciso)
Confirmação de Presença: 3354-3547 ou 8413-3196 (Elias)


