
 

 

 

 

 

 

                                            

 

                               

 
SHLN Conjunto “B” Lote 2/3 – Asa Norte – Brasília-DF – CEP 70.770-560 

Telefone (61) 3347-0213 – www.caadf.org.br 

 

Hospedagem e Passagem – Jogos de Verão 2019 

 

          A Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados e a Caixa 

de Assistência dos Advogados do Distrito Federal têm a honra de convidá-lo(a) para 

o III Jogos de Verão que acontecerão em Maceió, AL, do dia 15 a 20 de janeiro de 

2019. 

Abaixo, cotações de voo e hospedagem. 

 

Murarotur 

MACEIÓ -  15 a 20.01.2019        05 NOITES 

 

TIPO DE ACOMODAÇÃO VALORES POR PESSOA 

Em acomodação TRIPLA R$ 3.216,00 

Em acomodação DUPLA R$ 3.396,00 

Em acomodação INDIVIDUAL R$ 4.580,00 

01 CHD ( Até 7, 11 meses ) Hospedando-se no mesmo 
apto dos pais 

R$ 2.109,00 

 

PACOTE INCLUI: 

- Passagem aérea fazendo o trecho Brasília / Maceió / Brasília 
- 05 noites de hospedagem no Htl Soft inn Ponta Verde (Check-in á partir 
das 14h00 – Check-out as 12h00) 
- Categoria de apartamento:  Standard 
- Traslado de chegada e saída 
- Regime de alimentação no hotel: Café da manhã 
- Franquia de bagagem: Uma mala de até 23kg por pax (1 peça por pax ) 
- Seguro Viagem GTA 
- Gratuidade conforme politica** 

  

PACOTE NÃO INCLUI: 

- Excesso de bagagem e Taxas de embarques   

- Passeios - Traslados 

- Despesas com documentação 

- Despesas de caráter pessoal, tais como: Lavanderia, telefonemas etc. 

- Early Check In e Late check Out 

- Tudo quanto não esteja expressamente mencionado como incluído no 
programa 
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CIA VOO DE PARA DATA ASSENTOS HORARIOS 

GOL 
LINHAS 

 1996 Brasília Maceió 15/01 

40 

09h55m / 
11h10m 

GOL 
LINHAS 

 9233 Maceió Brasília 20/01 
16h20m / 
19h45m 

 
 

Observações importantes: 

1. Grupo confirmado, sendo 20 apartamentos e 40 assentos conforme 
bloqueio acima. 

2. Este grupo foi calculado com base 40 passageiros viajando no mesmo 
período informado. Caso seja alterada a quantidade de pessoas o mesmo 
deverá ser recalculado 

3. **Gratuidade: Ofertamos 01 passageiro sendo  cortesia neste grupo como 
pacote  considerando a politica de 20 + 1 sendo que a hospedagem será 
compartindo em apartamento duplo 

4. IMPORTANTE: Orçamentos efetuados no portal não refletem valores 
de grupos, pois os mesmos não são validos para eventos, 
convenções, congressos e consecutivamente grupos. 

5. Data: 07.12.2018 – 21601569 
 

INFORMAÇÕES MUITO IMPORTANTES: Os valores podem ser alterados 
conforme informações da Empresa Murarotur abaixo. 

1. Informamos que dos 100 assentos solicitados, foram disponibilizados neste 
momento 40 lugares HK, sendo assim acordamos em enviar a confirmação 
ao agente com estes 40 lugares apenas. 

2. Ainda estão sendo buscados mais assentos, portanto, serão enviados outra 
confirmação com outros valores, lembrando que cada bloqueio tem um 
valor diferente. 
PRAZOS: 
Deste bloqueio de 40 assentos, o nosso prazo esta em 20.12.2018 

Os interessados em fechar o pacote deve entrar em contato pelo telefone 

(61)99609.9192 – Fernando. 

 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO DISTRITO FEDERAL 

CAADF 

tel:21601569

