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HELL & HEAVEN BAHIA 2017 

PACOTES REGULARES (2 A 5/NOV) 

Depois do grande sucesso das edições dos festivais H&H Cumbuco 2016, esgotado com mais de 8 

meses de antecedência, e do H&H Bahia 2016 – Ed. Especial Water Park, chegamos ao nono ano do 

HELL & HEAVEN com o H&H Bahia 2017. Já demos início à campanha “Rumo aos 10 Anos de H&H”, 

afinal não é qualquer festival que pode ser considerado um dos mais aguardados do Brasil! Temos 

números que impressionam, passamos por 2016 com 2 grandes festivais, uma edição especial, 2 

destinos paradisíacos, 2 grandes resorts internacionais, 1 parque aquático nas areias da Bahia, mais 

de 10 label parties mundiais, mais de 30 artistas, mais de 15 eventos, praticamente 90 horas de 

música, 8 dias de festas, 26 estados do Brasil, 10 países do mundo, mais de 16 mil pessoas já 

transportadas, muitas histórias dentro de uma só... isso é com muito orgulho o HELL & HEAVEN! 

     

SAVE THE DATE: o H&H Bahia 2017 acontecerá de 2 a 5 de Novembro, voltando para o já 

tradicional Resort Vila Galé Marés em Guarajuba na Bahia, contando com grandes surpresas e 

inovações que anunciaremos ao longo do ano. Além disso, aguarde por anúncios de nosso “Rumo 

aos 10 Anos” sobre os festivais e eventos da H&H até 2018! Nosso grande festival já está com as 

vendas a todo vapor, esgotamos o Pacote Super Promo de lançamento em menos de três dias, 

esgotamos o Pacote Promocional (Lote 2) em menos de um mês e agora lançamos os Pacotes 

Regulares nas diferentes categorias de Apartamentos e Bangalôs totalmente repaginados em nosso 

Resort! Garanta agora o seu antes que também acabe! 

       

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

 

http://www.hhbahia.com.br/
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PACOTES REGULARES EM APARTAMENTOS: 

PACOTES REGULARES (APARTAMENTOS) 

3 NOITES | 4 DIAS (2 A 5/NOV/2017) 

  SINGLE DUPLO TRIPLO QUADRUPLO 

APTO SUPERIOR - VISTA RESORT 
[POR PESSOA] 

ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

DIÁRIA EXTRA  
[POR APTO SUPERIOR] 

R$ 889,00 R$ 889,00 R$ 1.199,00 R$ 1.510,00 

APTO LUXO - VISTA PARCIAL MAR 
[POR PESSOA] 

ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

DIÁRIA EXTRA  
[POR APTO LUXO] 

R$ 967,00 R$ 967,00 R$ 1.305,00 R$ 1.644,00 

 

      

 

Todos os pacotes em Apartamentos incluem: 

- Pacote de hospedagem de 3 noites | 4 dias (Resort Vila Galé Marés – 2 a 5/Nov/2017). 

- Apartamentos Superiores (vista para o Resort) com 28m2 e Apartamentos Luxo (vista parcial para o Mar) com 28 a 40m2. 

- 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 2 reservas nos restaurantes temáticos para o jantar (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 2017 (programação completa em breve).   
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PACOTES REGULARES EM BANGALÔS: 

PACOTES REGULARES (BANGALÔS) 

3 NOITES | 4 DIAS (2 A 5/NOV/2017) 

  SINGLE DUPLO TRIPLO 

BANGALÔ LUXO – VISTA RESORT/PISCINA 
[POR PESSOA] 

ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

DIÁRIA EXTRA  
[POR BANGALÔ LUXO] 

R$ 1.077,00 R$ 1.077,00 R$ 1.416,00 

BANGALÔ MASTER – VISTA PRAIA 
[POR PESSOA] 

ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

DIÁRIA EXTRA  
[POR BANGALÔ MASTER] 

R$ 1.334,00 R$ 1.334,00 R$ 1.700,00 

BANGALÔ PRESIDENCIAL – FRENTE PRAIA 
[POR PESSOA] 

ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

DIÁRIA EXTRA  
[POR BANGALÔ PRESIDENCIAL] 

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.867,00 
 

    

Todos os pacotes em Bangalôs incluem: 

- Pacote de hospedagem de 3 noites | 4 dias (Resort Vila Galé Marés – 2 a 5/Nov/2017). 

- Bangalôs Luxo (vista para o Resort ou Piscina) com 32m2; Bangalôs Master (vista para a Praia) com 42m2, contando ainda 
com banheira de hidromassagem; e Bangalôs Presidencial (frente para a Praia) com 83m2, contando ainda com dois 
ambientes, sala de estar, cama king size, banheira de hidromassagem e espreguiçadeiras na varanda. 

- 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 3 reservas nos restaurantes temáticos para o jantar (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 2017 (programação completa em breve).   

- Serviços extras exclusivos inclusos em cada categoria de Bangalô. 
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Pacotes exclusivos para os Bangalôs Luxo incluem também: 

- Possibilidade de realização de até 1 reserva no restaurante Gourmet exclusivo para o jantar (Inevitável). 

- Pulseira de acesso individual para cada hóspede desta categoria em Área VIP nos eventos principais (Sexta Noite, Sábado 
Tarde e Sábado Noite), sem voucher de consumação. 

 

Pacotes exclusivos para os Bangalôs Master incluem também: 

- Possibilidade de realização de até 2 reservas no restaurante Gourmet exclusivo para o jantar (Inevitável). 

- Day SPA exclusivo para ser utilizado durante o período de realização do festival (acesso ao setor molhado do SPA). 

- Pulseira de acesso individual para cada hóspede desta categoria em Área VIP nos eventos principais (Sexta Noite, Sábado 

Tarde e Sábado Noite), sem voucher de consumação. 

- Gratuidade de 1 garrafa de espumante nacional por Bangalô Master. 

 

Pacotes exclusivos para os Bangalôs Presidencial incluem também: 

- Possibilidade de realização de até 3 reservas no restaurante Gourmet exclusivo para o jantar (Inevitável). 

- Day SPA exclusivo para ser utilizado durante o período de realização do festival (acesso ao setor molhado do SPA). 

- Pulseira de acesso individual para cada hóspede desta categoria em Área VIP nos eventos principais (Sexta Noite, Sábado 
Tarde e Sábado Noite), sem voucher de consumação. 

- Mesa em Área VIP Exclusiva nos eventos principais (Sexta Noite, Sábado Tarde e Sábado Noite), incluindo adicional de 5 
pulseiras de acesso por Bangalô, além das pulseiras para cada hóspede desta categoria e combo de bebidas para cada uma 
destas 3 festas (1 garrafa de vodka ou espumante nacional, 5 energéticos, 5 refrigerantes e 5 águas). 
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CONDIÇÕES GERAIS: 

Opcionais: 

- Parte Aérea Origem / Salvador / Origem (Sob Consulta – Confira nosso App online DePassaporte). 

- Traslado Aeroporto / Resort / Aeroporto: R$ 200,00 extras por pessoa. 

- Upgrade VIP Individual (Pulseira da Área VIP dos 3 eventos principais – Sexta à noite, Sábado à tarde e noite, contando com 

voucher de R$ 200,00 em bebidas): R$ 450,00 extras por pessoa. 

- Early Check-in e Late Check-out (Sob Consulta, com pagamento direto no Resort). 

Condições e Pagamentos: 

- Pagamento à vista por meio de depósito bancário identificado ou cartão de crédito (Visa, Mastercard e Amex). 

- Pagamento a prazo com entrada fixa de 30% por meio de depósito bancário identificado e saldo em até 2 parcelas sem juros 

por meio cheque pré-datado (entrada + 2 parcelas) ou em até 6 parcelas (entrada + 6 parcelas) por meio de cartão de crédito 

(Visa, Mastercard e Amex). Sujeito à verificação e aprovação de crédito. 

Observações: 

- Preços por pessoa em Apartamento ou Bangalô Single, Duplo, Triplo (limitado) ou Quádruplo (limitado e restrito aos 

Apartamentos – veja regras e condições das camas extras), 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.  

- Pacotes Triplos ou Quádruplos (limitados) com cama extra individual/auxiliar (menor do que a cama tradicional) e/ou sofá-

cama e/ou cama de casal fixa já pré-alocada no Apartamento sem possibilidade de alteração, bem como limitação de camas 

de solteiro, sujeito a disponibilidade em camas de casal. 

- Política de cancelamento e confirmação: multa de 50% do momento da compra até 30 dias da viagem; com 29 dias da 

viagem, multa de 80%; com 15 dias da viagem, multa de 100%. 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 10 dias 

úteis da viagem. Nomeações sem taxas adicionais, trocas de passageiros mediante cobrança de R$ 200,00 de taxa por troca e 

por passageiro trocado. 

- Para detalhes do sistema All Inclusive consulte: http://www.vilagale.com/br/hoteis/bahia/vila-gale-mares/.  

http://www.vilagale.com/br/hoteis/bahia/vila-gale-mares/

