
 

 
 
 
 
 
Hospedagem: 
 
A) Quality Resort Itupeva - Itupeva/São Paulo - A 3 kms dos Parques 
 

Apart. duplo superior c/ café da manhã: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 
Apart. duplo luxo c/ café da manhã:          R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) 
 

 Uma criança até 7 anos, acomodada na mesma cama, dos responsáveis, em apto. dbl superior é grátis. 

 Duas crianças até 12 anos, acomodadas no mesmo apto. luxo, com dois adultos, é grátis. 
 
O hotel dispõe de transfers grátis p/ os parques Hopi Hari e Wet’n Wild, nos finais de semana, sob consulta. 
 
Site: www.atlanticahotels.com.br 
 

B) Golden Park Viracopos Campinas/São Paulo– A 24 km dos parques 
 
Apart. single, standard, com café da manhã: R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais). 
Apart. duplo  standard, com café da manhã: R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais). 
Apart. triplo standard, com café da manhã: R$ 270,00 (duzentos e setenta reais). 
 
 Site: www.goldenparkinn.com.br 
 

D) Transfers – Valores por carro para mínimo de duas pessoas. 
 

Aeroporto / Hotéis / Aeroporto: R$ 112,00 (Cento e doze reais) Valor por pessoa, mínimo duas pessoas. 
Hotel / Hopi Hari / Hotel:             R$ 100,00 (Cem reais) Valor por pessoa, mínimo duas pessoas. 
Hotel / Wet’n Wild / Hotel:             R$ 100,00 (Cem reais) Valor por pessoa, mínimo duas pessoas 
 
 

E) Hopi Hari – Passaporte por pessoa/dia 
 
Valor da portaria:      R$ 99,00 (noventa e nove reais) 
Valor promocional:      R$ 79,00 (setenta e nove reais) 
Valor do convênio e grupos: R$ 66,00 (sessenta e seis reais) 
 
F) Wet’n Wild – Ingresso por pessoa/dia: – R$ 93,00 (Noventa e três reais) 
 
G) Zooparque – Ingresso por pessoa/por dia:     adulto:             R$ 30,00 (trinta reais) 
           melhor idade:             R$ 20,00 (vinte reais) 
           criança 3 a 11 anos: R$ 20,00 (vinte reais) 
 
Observações importantes: 
Valores sujeitos a reajuste sem aviso prévio. 
Hotéis, parques e serviços, sujeitos a disponibilidade, para as datas desejadas. 
No período de agosto a  outubro de 2015, estará acontecendo no Hopi Hari, o evento Hora do Horror, 
Maior no gênero, no país, para maiores detalhes de horario de funcionamento, entre no site – 
www.hopihari.com.br 

 

Konsulado di Hopi Hari no Rio de Janeiro 

Ônix Tours 
(21) 2532-0004 / 2567-3715 
contato@onixtours.com.br 

 

VOU POR MINHA CONTA 

 

http://www.atlanticahotels.com.br/
http://www.goldenparkinn.com.br/



