CONDOMÍNIOS NUEVA PARVA
TEMPORADA 2019

TARIFAS CONDOMÍNIO 2019
CONDOMÍNIO
NUEVA PARVA

TEMPORADA BAIXA
01 a 13/06/19 e 02 a 30/09/19

TEMPORADA MÉDIA
14/06 a 04/07/19 e 29/07 a 13/08/19 e
19/08 a 01/09/19
Mini - Week
Week

TEMPORADA ALTA
05 a 28/07/19 e 14 a 18/08/19

Mini - Week

Week

SIMPLES (6 PAX)

USD 430

USD 360

USD 475

USD 400

USD 560

DUPLO (8 PAX)

USD 550

USD 460

USD 610

USD 510

USD 770

-

Week

Tarifas em dólares americanos por apto/noite. Não inclui IVA.
Tarifa Mini-week se aplica para reservas inferiores a 7 noites com entrada na sexta ou domingo.
Serviço de limpeza: USD 45 adiciona por dia

Apartamento Simples:
Conta com 2 quartos, 1 com 2 camas singles formando um cama de casal e outro com 1 cabine, mais 2 camas no corredor. Dois banheiros, um
completo e outro sem chuveiro. Cozinha americana, living room, sala de jantar e uma varanda com excelente vista para a cidade de Santiago.
Apartamento Duplo:
Conta com 3 quartos. O primeiro localizado no segundo andar, com duas camas singles formando uma casa de casal em suíte. Os outros dois no
primeiro andar com 3 camas cada um. Um banheiro completo em cada andar. Cozinha americana, living room, sala de jantar e uma varanda
com excelente vista para a cidade de Santiago.
Todos os apartamentos incluem:
TV a cabo, Wi-Fi, aparelho de som, ski room, calefação central, varanda, 1 estacionamento, lençóis, toalhas e amenities.
O Condomínio Nueva Parva conta com uma piscina térmica ao ar livre (uso obrigatório de touca) e salas de jogos. Churrasqueira e recepção 24
horas.
Check-in: 17:00 hrs.
Check-out: 12:00 hrs.

Tarifas em dólares americanos por apto/noite, sujeitas a disponibilidade e alterações sem aviso prévio.

21/12/2018

Snowtime Ski Travel
Tel: (11) 3088.3700 / Fax: (11) 3085.3962
E-mail: snowtime@snowtime.com.br

