
04/04/2022 

 

03 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Montevideo/Rio com Latam na classe V 

 03 noites com café da manhã 

Atividades incluídas: salão de jogos, fitness center e quatro piscinas com vista para o mar 

Mini bar no quarto   Wi-Fi  Seguro viagem Coris Vip 100 

Traslados de chegada e partida em serviço privado 

QUARTOS Dbl Tpl Sgl VALIDADE 2022 

Suites/Bungalows “vista jardim” 1752 1643 2752 02 Mar a 01 May 

 1588 1533 2423 02 May a Jul 

Suites/Bungalows “vista parcial mar” 2081 1862 3426 02 Mar a 01 May 

 1884 1730 3032 02 May a Jul 

Suites/Bungalows “vista mar” 2409 2081 4101 02 Mar a 01 May 

 2146 1905 3575 02 May a Jul 

Master Suite “vista parcial mar” 2697 2272 4676 02 Mar a 01 May 

Master Suite “vista mar” 3248 2628 5761 02 Mar a 01 May 

Bungalow de 2 quartos “vista parcial mar” 3700 2929 6683 02 Mar a 01 May 

Bungalow de 2 quartos “vista mar” 4581 3522 8425 02 Mar a 01 May 

Importante:  

Hotel oferece várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos consulte para 

verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

Pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente,  

nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data  de viagem solicitada. 

Programa com Estancia Vik, clique aqui 

Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

Taxa IRRF sob consulta. Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 



04/04/2022 

 

03 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Montevideo/Rio com Latam na classe V 

 03 noites com café da manhã 

Atividades incluídas: piscina, vídeos, mesa de ping pong, dardos, Nintendo Wii, jogos de mesa, duas quadras de tênis, 

 kayaks, passeio a cavalo, paint ball, passeio de bicicleta, atividades no lago, piscina externa, sauna e fitness center 

Serviço de praia do Bahía Vik: quatro piscinas com vista ao mar, sauna, salas de tratamentos de spa,  

play room, bicicletas, kayaks e fitness center (disponível de Dezembro a Março) 

Traslados de chegada e partida em serviço privado 

Seguro viagem Coris Vip 100 

QUARTOS Dbl Tpl Sgl VALIDADE 2022 

Suite 2163 1916 3591 03 Jan a 25 Feb 

 1916 1752 3098 02 Mar a 01 May 

 1752 1643 2769 02 May a Jul 

Master Suite / Vik Master Suite 2409 2081 4101 03 Jan a 25 Feb 

 2163 1916 3591 02 Mar a 01 May 

 1916 1752 3098 02 May a Jul 

Programa com Playa Vik, clique aqui 

Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

Taxa IRRF sob consulta. Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

Importante:  

Hotel oferece várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos consulte para 

verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

Pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente,  

nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data  de viagem solicitada. 



04/04/2022 

 

03 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Montevideo/Rio com Latam na classe V 

 03 noites com café da manhã 

Atividades incluídas: Sauna, play room, bicicletas, kayaks e fitness center 

Todas atividades e serviços de Estancia Vik e Bahía Vik: piscina, vídeos, mesa de ping pong, dardos, Nintendo Wii,  

jogos de mesa, duas quadras de tênis, kayaks, pesseio de cavalo, paint ball, passeio de bicicleta, atividades no lago 

Traslados de chegada e partida em serviço privado 

Seguro viagem Coris Vip 100 

QUARTOS Dbl Tpl Sgl VALIDADE 2022 

Suite na Casa 2712 2281 4706 03 Jan a 25 Feb 

 1829 1692 2906 02 Mar a 01 May 

Suite Fuerteventura / Caras 3072 2510 5410 03 Jan a 25 Feb 

 2859 2379 5001 02 Mar a 01 May 

Suite Valentina 3399 2728 6083 03 Jan a 25 Feb 

 3170 2575 5607 02 Mar a 01 May 

Casa 2 quartos 4072 3181 7408 03 Jan a 25 Feb 

 3318 2673 5901 02 Mar a 01 May 

Casa 3 quartos 5070 3835 9370 03 Jan a 25 Feb 

 3972 3127 7245 02 Mar a 01 May 

Casa 3 quartos ' Casa Mar' 5888 4399 11005 03 Jan a 25 Feb 

 4562 3508 8389 02 Mar a 01 May 

Importante:  

Hotel oferece várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos consulte para 

verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

Pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente,  

Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

Taxa IRRF sob consulta. Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 


