
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/11/2018 

PACOTE TERRESTRE INCLUI: 

* 04 noites de hospedagem no Tropicana Aruba Resort & Casino; 

* Traslados regulares In + Out.  

Preços por pessoa, terrestre em Dolares A PARTIR DE: 
(não inclui taxa de remessa) 

Sgl Dbl Tpl Qdp 

U$ 765,00  U$ 399,00 U$ 315,00 U$ 275,00 

 
Valores por pessoa da Taxa de Remessa a ser adicionada ao valor acima:  

Sgl Dbl Tpl Qdp 

U$ 35,00 U$ 25,00 U$ 20,00 U$ 15,00 

 
 OBS1: Os valores acima, se referem ao custo da taxa de remessa somente das 04 noites de hotel incluídas no 
pacote acima. Caso sejam incluídos outros itens (noites extras, carro, etc) a taxa de remessa referente a estes novos 
serviços ou aos acréscimos nos serviços existentes, deverá ser calculada e informada.  

 
 Valores de diárias para cálculo de outros hotéis ( não inclui taxa de remessa ): 

HOTEL NOITE EXTRA POR APARTAMENTO ENDEREÇO 

* Tropicana Aruba Resort e Casino 
U$ 185, SGL e DBL 

U$ 217, TPL / U$ 249, QDP   
J.E Irasquin Blvd 248, Eagle Beach, 

Aruba 

 
OBS 2: Preço acima no Tropicana só é válido desde que o mesmo seja confirmado conforme os valores acima, por 
noite e por apartamento. Caso o mesmo confirme em uma tarifa mais cara, favor efetuar cálculo de suplemento 
como informado abaixo na OBS3. 
OBS 3: Para calcular os suplementos para os outros hotéis, deduzir do valor total do novo hotel escolhido os 
U$740,00 de crédito do hotel base cotado acima (U$ 185,00 x 04 noites) e dividir pelo número de passageiro 
correspondente. 
EX: Novo hotel escolhido custa U$ 215,00, serão 05 noites em um apartamento Duplo (DBL). Fazer: U$ 215,00 x 05 
(noites) = U$ 1075,00 (novo total) – U$ 740,00 (crédito pacote base) = U$ 335,00. Dividir os U$ 335,00 : 2 (paxs) = 
U$ 167,50, basta então somar este suplemento ao preço do pacote em DBL (U$ 399,00 acima ) para encontrar o 
preço no novo hotel, já com as 05 noites.  
 

 Pagamento: em 10 vezes (01 + 09), sendo uma entrada de 25% + taxas de remessa e saldo em 09 vezes em reais, no cheque pré-datado (banco 

Santander) ou nos cartões de crédito (Mastercard, Visa e Amex). – financiamentos sujeitos a aprovação. 

 Pacote baixa temporada 2019 (01 de Maio a 30 de Agosto de 2019). 

 Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio e a confirmação de disponibilidade. 

 Caso o serviço não confirme dentro do que foi previamente especificado acima, poderá haver um acréscimo.  
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