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COLÔNIA DE FÉRIAS DOS
PUBLICITÁRIOS

Uma praia bucólica, em São Sebastião, Litoral 
Norte. Dois recantos de férias com excelentes 
condições. Café da manhã, almoço, jantar e 
pernoite tudo incluso na diária, no caso de sócio 
R$ 130,00 por dia. Pacotes especiais para Natal, 
Ano Novo e Carnaval. Prepare suas malas e sua 
viagem. Não deixe para última hora. Faça ime-
diatamente sua reserva na Secretaria do Sindi-
cato, por telefone, e-mail ou fax. Veja no verso. 
Bem-vindo às nossas colônias de férias.

PASSE SUAS FÉRIAS

EM Barequeçaba
2015/2016

TABELA DE PREÇOS - Vigência a partir de 01/12/2015

SÓCIO NÃO SÓCIO
INTEGRANTE DA CATEGORIA*

Sócio e/ou Cônjuge,
Filho maior de 18 anos, 
Pai/Mãe/Avós

R$ 130,00

Não Sócio-Integrante e/ou
Cônjuge,
Filho maior de 18 anos,
Pai/Mãe/Avós

R$ 170,00

Filho de 6 a 17 anos R$  100,00 Filho de 6 a 17 anos R$ 140,00

Filho até 5 anos Isento Filho até 5 anos Isento

CONVIDADOS
Convidado e/ou Cônjuge, Filho maior de 18 anos, Pai/Mãe/Avós R$ 200,00

Filho de 6 até 17 anos R$ 155,00

Filho até 5 anos Isento

* Trabalha na categoria. É contribuinte, mas não é sócio.

EVENTOS PERÍODOS ESTADIAS ATIVIDADES

Carnaval 2016 06/02/2016 (sáb) a 
10/02/2016 (qua) 5 dias Grito de Carnaval, muito Samba, 

Trio Elétrico e Chopp na praia

Semana Santa

 

2016
24/03/2016 (qui) a 
27/03/2016 (dom) 4 dias Bacalhau delicioso

e Vinho Especial

Tiradentes
 2016

21/04/2016 (qui) a
24/04/2016 (dom)

4 dias Bacalhau delicioso
e Vinho Especial



A DIRETORIA

Pagamentos: Rua Apeninos, 1.025 - Paraíso - São Paulo - SP
Fones: (11) 5549-2723 / 5571-3441 • Fax: (11) 5549-3964

Site: www.sindicatopublicitariossp.com.br
E-mail: secretariatep@uol.com.br

CLÁUSULAS DO REGULAMENTO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA RESERVAS

1- O pagamento total para temporada 2015/2016 - Natal, Ano Novo, Carnaval, Semana San-
ta, Tiradentes e todo o Verão, para associados e todos os interessados, deverá ser anteci-
pado, no ato da reserva.
2- As reservas poderão ser efetuadas pessoalmente, por telefone: (11) 5549-2723 e 5571-
3441 ou fax: (11) 5549-3964, na sede do Sindicato dos Publicitários na Rua Apeninos, 1.025 
- Paraíso - São Paulo - SP.
3- Caso não haja o tipo de vaga disponível no momento da procura pelos interessados, os 
mesmos poderão se inscrever em lista de espera para quaisquer possíveis desistências, que 
possam ocorrer e que então serão repassadas mediante o pagamento antecipado.

4- Quando efetuar a reserva, o interessado deverá ter definido o número de hóspedes que 
ocuparão a colônia de férias, bem como nome completo, idade e parentesco de cada um.

5- Os associados e demais interessados poderão efetuar conjuntamente reservas para mais 
de um período, assim como quitar o respectivo pagamento antecipadamente.

6- Os associados e demais interessados poderão ocupar os Recantos durante a temporada, 
pelo período que desejarem, inclusive nos períodos de Natal, Ano Novo, Carnaval e Semana 
Santa, obedecido ao mínimo de diárias ou do pacote prioritário da data.

7- No preço das diárias da tabela vigente na época, estão incluídos: pernoite - café da ma-
nhã - almoço - jantar - estacionamento (Colônia II), havendo vaga.

8- No Natal e Ano Novo será cobrada uma diária a mais, por pessoa, tendo em vista a rea-
lização das respectivas ceias. Para criança de 06 a 10 anos será cobrada ½ diária (centavo 
será arredondado para maior).

9- O período da estada, com exceção do Natal, Ano Novo, Carnaval e Semana Santa será 
sempre com entrada na 2a feira às 7h30 e saída no domingo até as 15h.

10 - Não serão servidas refeições avulsas durante a temporada.

11- Você pode reservar qualquer período dentro da temporada 2015 a 2016, havendo prefe-
rência sempre para as reservas de 7 dias, de segunda a domingo.

12 - Em caso de desistência devidamente justificada e comprovada, os valores pagos ficarão 
creditados para utilização futura, em diárias.

13 - É terminantemente proibida a entrada de animais nos quartos e dependências da Colô-
nia de Férias.

14 - Os associados e os interessados que fizerem reservas deverão quitar o total antecipa-
damente, direto na Sede do Sindicato, ou por DEPÓSITO ou DOC bancários para o Sindicato 
dos Publicitários.

RESERVAS:  InscrIções a partIr do dIa 07/11/2015


