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[BARATO - ULTIMAS VAGAS] MELIA ANGRA MARINA KASHER
NAS FÉRIAS DE JUNHO-JULHO 2012 - ÚLTIMOS 30 QUARTOS
[PREÇOS RELATIVAMENTE BAIXOS 3 ou até 6 Dias]

FÉRIAS ESPECIAIS (3 a 6 dias) no Meliá Angra Marina - SPA & RESORT [5 STAR] HOTEL. 100% Kasher com
Supervisão do Rabino Avraham Shrem Shlita (Rio de Janeiro), Infraestrutura completa ALL INCLUSIVE e Palestras de
nível Internacional com o Rabino Shaul Maleh (o maior palestrante Judaico do Mexico).

Aproveite a oportunidade de desfrutar um fim de semana muito especial no Meliá Angra Marina Spa & Resort (o mesmo
de Pessach) com a supervisão Kasher do Rabino Shrem do Rio de Janeiro.
O evento acontece de 29 de Junho a 1º de Julho de 2012 (porém para os paulistas e demais interessados existe a
possibilidade de antecipar a chegada em 1 dia e postergar a saída em 2 dias com condições especiais).

PACOTE ORIGINAL (sexta-feira 29/06/2012 a domingo 1/07/2012)
VALORES PARA O EVENTO(3 dias - sexta, Shabat eDomingo com 2 noites)
* Quarto para Casal (sem crianças): R$ 1.800,00
* Quarto para Casal (com até 2 filhos menores de 12 anos dormindo no sofá-cama): R$ 2.100,00
* Quarto DUPLEX para Casal (com até 2 filhos menores de 12 anos dormindo no andar de cima): R$ 2.400,00
* Quarto CONJUGADO para Famílias com mais de 2 filhos (são dois quartos conjugados para a família): R$ 3.000,00
****Terceira pessoa no quarto (valor adicional por quarto por criança maior de 12 anos, jovem, adulto, avó, avô, etc):
R$ 500,00

DIÁRIAS ADICIONAIS
Negociamos com o Grupo Meliá a possibilidade de antecipar em 1 dia e postergar em até 3 dias a permanência e uso do
Mela Angra Marina Spa & Resort além do período oficial do evento, entretanto a alimentação Kasher será um pouco
mais limitada (porém 100% Kasher) e apesar de separada, a estrutura do hotel será compartilhada com demais visitantes
do hotel (neste período anterior e posterior ao evento oficial), estima-se que o hotel seja pouco frequentado neste
período adicional (no período oficial do evento, o hotel é exclusivamente 100% Judaico e Kasher).
VALORES PARA DIAS ADICIONAIS
Valor para diárias adicionais: Mesmo valor reduzido da diária do evento oficial com desconto adicional de 10%.
Consulte sobre as condições especiais. Ideal para Paulistas em viagem de férias e demais grupos.

Informações e contato:
Acessora do Rabino Shrem no RJ: (21) 7830-9164 c/ Patrícia Zontak
E-mail: RabinoaShrem@Koshermap.com.br
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