FAÇA UMA VIAGEM EM GRUPO
Viajar com um grupo de amigos ou família é uma dessas experiências que marcam
nossa vida para sempre. E para facilitar o passeio com a galera, preparamos uma
consultoria especial para grupos. É só montar o seu grupo e toda organização fica
por nossa conta. Assim, você vai curtir muito sem se preocupar com nada, e a sua
viagem ainda pode sair de graça*.


VIAJE COM A FAMÍLIA: Se você tem uma família grande e animada essa é a
hora de juntar todo mundo e fazer uma viagem muito divertida.



VIAJE COM OS FILHOS: Combine com os outros pais e presenteie seus
filhos com um passeio de turma inesquecível, com muita animação no kids
club e monitoria.



VIAJE COM OS AMIGOS: Reúna o pessoal da faculdade, ou a galera do
happy hour, para uma viagem com muita diversão.



VIAJE COM A EQUIPE: Premie os funcionários que se destacaram no ano
com uma bela viagem para recarregar as energias.

Para o líder do grupo a partir da reserva de 10 apartamentos.

Para o líder do grupo a partir da reserva de 15 apartamentos

É SIMPLES
1. Forme seu grupo
2. Navegue no site e escolha o destino
3. Solicite seu orçamento
4. Curta a viagem
CONSULTORIA PERSONALIZADA
Montamos o pacote que mais combina com o seu grupo e definimos a melhor
logística para todos, ligando para cada um dos membros do grupo.
DETALHAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO PACOTE
Confirmação das reservas, pagamento do pacote, envio do voucher. Tudo com
praticidade e agilidade.
PAGAMENTO FACILITADO
Cada um paga como quiser**.
GARANTIA DO PREÇO NEGOCIADO
E da disponibilidade oferecida para todos.
SERIEDADE E CREDIBILIDADE
Há 15 anos realizando viagens para Resorts no Brasil e no Caribe.

CONDIÇÕES GERAIS
A hospedagem do grupo deverá ser a mesma: viagens em conjunto, hospedagem nos mesmos
hotéis, passagens aéreas nos mesmos voos (quando houver) e check-in/check-out nos mesmos
dias. | O desconto será aplicado ao apartamento do líder do grupo somente após a confirmação do
pagamento de todos os pacotes. O desconto será aplicado de acordo com a tabela progressiva e
respeitado o limite de um apartamento com desconto de 50% a partir de 10 pagos ou 1(um)
apartamento grátis a partir de 15 pagos. | *Confira a tabela de descontos progressivos de acordo
com o número de apartamentos do seu grupo. | **Dentro das formas de pagamento aceitas pela
Litoral Verde. | Para períodos de feriados e datas comemorativas, consulte condições especiais
para a promoção. | A Litoral Verde se reserva o direito de alterar as regras desta promoção
obedecendo às políticas de grupos dos hotéis participantes.

