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HELL & HEAVEN BAHIA 2015 

PACOTE SUPER PROMOCIONAL LIMITADO 

A marca que se consolidou no mercado nacional e internacional como referência de festivais 

“weekend”, traduzindo da forma mais verdadeira o sentido da palavra DIVERSÃO, chega a seu 

sétimo ano trazendo um resgate de sua ESSÊNCIA, mostrando que todos nós somos UM no festival 

que literalmente reúne turismo e entretenimento em um só pacote. O HELL & HEAVEN acaba se 

transformando para muitos (ou quase todos) como um PLANETA paralelo onde encontramos a 

mesma sintonia em dias únicos que passamos juntos neste paraíso. Todos somos um e o H&H reúne 

todos nós! Seja bem-vindo(a) ao #PlanetaHH! 

     

A nova campanha do H&H Bahia 2015 traz um resgate da essência do festival reunindo os quatro 

elementos da natureza, posicionando seu equilíbrio e solidez: a Água mostrando a #EssenciaHH, o 

fogo caracterizando a #EnergiaHH, a terra se transformando no próprio #PlanetaHH e o ar reunindo 

nossa #AtmosferaHH. Os modelos escolhidos para o novo ensaio fotográfico também são membros 

deste resgate, pois parte do casting de campanhas passadas reunido a novos modelos mostram que 

todas as tribos se encontram aqui, no H&H, no BRASIL. O H&H ainda não anunciou a data e Resort, 

mas garante que será em Novembro com 4 dias, 3 noites e 7 festas que agitarão o público, por isso 

se você foi na última edição garanta agora mesmo o Pacote Super Promo limitado e exclusivo. Agora 

se você foi nas edições anteriores, aguarde o Pacote Promocional ou os Pacotes Regulares nas 

diferentes categorias de Apartamentos e Bangalôs que serão lançados em breve! 

       

Mais informações: http://www.hhbahia.com.br 

 

http://www.hhbahia.com.br/
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PRÉ-VENDA PACOTES SUPER PROMOCIONAIS LIMITADOS*: 

PACOTE PROMOCIONAL* 

3 NOITES | 4 DIAS 

  SINGLE DUPLO TRIPLO 

APTO SUPERIOR - VISTA RESORT [POR PESSOA] ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

DIÁRIA EXTRA [POR APTO SUPERIOR] ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 
 

(*) Pré-Venda dos Pacotes Super Promocionais válida para ex-passageiros do H&H Bahia 2014 (pelo menos 1 ex-passageiro no mesmo Apto), limitado aos primeiros 50 

apartamentos (Single, Duplos ou Triplos) nesta categoria ou para compras até 20/Dez de 2014. Preços sujeitos a variação. Produto promocional exclusivo na categoria 

superior (vista resort), pois caso queira outras categorias de apartamento, o passageiro deverá comprar o pacote regular. Ao comprar este produto o passageiro declara 

estar ciente de que por se tratar de uma pré-venda antecipada não existe reembolso em caso de cancelamento e está sujeito à alteração de data e resort. 

Todos os Pacotes Incluem: 

- Pacote de hospedagem de 3 noites | 4 dias (Data e Resort a confirmar). 

- Apartamentos superiores (vista para o Resort). 

- Regime All Inclusive (café da manhã, almoço, jantar, snacks e bebidas alcoólicas e não alcoólicas, nacionais e importadas, exceto durante o 

período de realização dos eventos), bem como drink de boas-vindas no momento do check-in. 

- Possibilidade de realização de até 1 reserva nos restaurantes temáticos (Baiano ou Português). 

- Acesso irrestrito a todos os centros de lazer, esportivos e fitness/academia (exceto SPA). 

- Pacote de Ingressos para todas as festas do H&H Bahia 2015 (programação completa em breve).   

Opcionais: 

- Parte Aérea Origem / Salvador / Origem (Sob Consulta). 

- Traslado Aeroporto de Salvador / Resort / Aeroporto de Salvador: R$ 150,00 extras por pessoa. 

- Upgrade VIP Individual (Pulseira de acesso à Área VIP Geral dos eventos principais – Sob Consulta). 

Condições e Pagamentos: 

- Pagamento à vista por meio de depósito bancário identificado. 

- Pagamento a prazo com entrada por meio de depósito bancário identificado e saldo em 2 parcelas por meio de cheque pré-datado. 

Observações: 

- Preços por pessoa em apartamento Single, Duplo ou Triplo, sujeito a alteração, variação e disponibilidade. Check-in e check-out serão 

realizados às 15:00hs e 12:00hs respectivamente. Não serão aceitos hóspedes menores de 18 anos. 

- Política de cancelamento e confirmação: pré-venda de produto promocional não reembolsável em caso de cancelamento. Preços sujeitos a 

modificação sem aviso prévio e confirmação de disponibilidade, bem como opcionais sob consulta e confirmação.  

- Política de nomeação e trocas de passageiros: somente serão aceitas nomeações e trocas de passageiros em até 7 dias da viagem. Nomeações 

sem taxas adicionais, trocas de passageiros mediante cobrança de R$ 100,00 de taxa por troca e por passageiro trocado. 


