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HELL & HEAVEN 2019 

PACOTES SEGUNDO HOTEL H&H FESTIVAL 

Depois do grande sucesso do H&H 10 ANOS em 2018, que contou com o DOBRO de público, um 

novo destino em um novo Resort, 9 eventos, mais de 22 DJs nacionais e internacionais, 14 artistas, 

experts etílicos, chefs de cozinha convidados, diversos Line-ups Experienciais e tudo isso em um 

novo PLANETA SECRETO: é chegado o momento de descobrir novos continentes em um novo tour 

pelo inesquecível... Um lugar ÚNICO, cheio de EXPERIÊNCIAS incríveis e SENSAÇÕES totalmente 

novas. Prepare-se para conhecer de perto uma ENERGIA que faz TUDO ser possível. Seja bem-

vindo(a) à PARTE II do PLANETA SECRETO H&H em 2019! 

     

SAVE THE DATE: o H&H em 2019 acontecerá de 14 a 17 de Novembro (Quinta-feira à Domingo), 

voltando para o ENOTEL Resorts & SPA em Porto de Galinhas/PE. Todos os Pacotes no Resort oficial 

já estão completamente ESGOTADOS! Confira as novas opções de hospedagem no Marupiara by GJP, 

um novo Hotel Boutique a poucos metros de distância do Resort. De frente para as águas cristalinas 

de Porto de Galinhas, o Hotel oferece suítes amplas com vista para o mar e uma infraestrutura com 

piscina, academia, restaurantes internacionais e serviços de room service 24 horas por dia. Garanta 

agora os ÚLTIMOS pacotes, pois eles incluem todos os eventos do festival e regime de Pensão 

Completa Premium, já que sua pulseira do festival dará acesso a refeições do Resort também!  

       

Mais informações: http://www.planetahh.com.br/  
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PACOTES NO SEGUNDO HOTEL:  

H&H 2019 (MARUPIARA by GJP HOTEL) 

3 NOITES | 4 DIAS (14 a 17/Nov/19) 

  SINGLE DUPLO TRIPLO QUADRUPLO 

APTO STANDARD 
[POR PESSOA] 

ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

DIÁRIA EXTRA  
[POR APARTAMENTO] 

R$ 999,00 extra por 
apartamento 

R$ 999,00 extra por 
apartamento 

R$ 1.272,00 extra por 
apartamento 

R$ 1.427,00 extra por 
apartamento 

 

     

TODOS OS PACOTES NO SEGUNDO HOTEL INCLUEM: 

- Pacote de hospedagem de 3 noites e 4 dias para o H&H 2019 (14 a 17/Nov/2019) no Marupiara by GJP Hotel. 

- Aptos Standard vista Hotel ou parcial mar (até 4 pessoas - consulte as políticas de camas). 

- Regime Pensão Completa Premium (Café da Manhã no Marupiara e demais refeições no ENOTEL Resort – almoço e jantar), 

exceto durante o período de realização dos eventos. 

- Acesso irrestrito a todos os centros de lazer do Marupiara by GJP Hotel e da infraestrutura do ENOTEL Resort & SPA. 

- Traslados Circulares entre Hotéis e Resort (a confirmar). 

- Pacote de Ingressos para todas as festas do H&H 2019 (programação completa em breve: www.planetahh.com.br).     
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CONDIÇÕES GERAIS: 

Opcionais: 

- Parte Aérea Origem / Recife / Origem: consulte o site da H&H (http://www.planetahh.com.br/pacotes/aereos/)!   

- Traslado Aeroporto / Resort / Aeroporto: R$ 90,00 (extra por pessoa) - www.pontualreservas.com.br/179/transfers.  

- Upgrade VIP Individual (Pulseira da Área VIP do evento principal do festival - Sábado à noite, exclusivamente): R$ 300,00 
(extra por pessoa), contando com voucher (cartão cashless não reembolsável) de R$ 200,00 de consumação. 

- Outros (Early/Late Check-in/out): Consulte!  

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 pré-estipulada conforme tarifário vigente e categoria por meio de depósito bancário 
identificado (ref. parcela de ingressos do festival) e saldo em até 4 parcelas (mínimo de parcelamento de R$ 501,00 a R$ 
1.999,00) a 6 parcelas (mínimo de parcelamento de R$ 2.000,00) sem juros por meio de cartão de crédito (Visa, Mastercard e 
Amex - ref. parcela de hospedagem do festival). Parcelamento em cheque pré-datado em até 6 parcelas iguais (sendo a 
primeira de entrada no ato e as demais 30/60/90/120/150 dias, podendo ser reduzido de acordo com a proximidade do 
festival). Sujeito à verificação e aprovação de crédito. 

Observações: 

- Preços por pessoa em Apartamentos Single, Duplo, Triplo ou Quádruplo (veja regras e condições das camas extras), com 
hospedagem no Marupiara by GJP Hotel, sujeito a alteração, variação e disponibilidade. 

- Check-in e check-out serão realizados às 15:00hs e 11:00hs respectivamente. Passageiros que não liberarem o Apto até 
este horário estão sujeitos a multa ou diária extra “valor balcão” a ser aplicada diretamente pelo Hotel. Não serão aceitos 
hóspedes menores de 18 anos. 

- Pacotes Triplos e 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 em cada Apartamento ou Suíte, 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$ 300,00 de taxa por troca e 
por passageiro trocado. 

- Diária Extended Experience válida para hóspedes do Enotel na noite do dia 13/Nov/2019 exclusivamente (entretanto, caso 
opte por comprar a Diária Extra regular do novo hotel nesta noite anterior ao festival, automaticamente você terá acesso à 
programação do H&H 2019). Demais Diárias Extras para antes ou depois do festival com preços por apartamento, segundo o 
tarifário do Marupiara by GJP em “Adicionais”, incluindo exclusivamente regime de Pensão com Café da Manhã no hotel. 

- Consulte as Regras e Condições dos Pacotes do H&H 2019, bem como de os extras e adicionais que poderão ser adquiridos 
diretamente no novo sistema de vendas H&H (https://hh-booking.herokuapp.com) em www.planetahh.com.br! Para maiores 
informações do Marupiara by GJP Hotel acesse https://www.gjphotels.com/resort-em-porto-de-galinhas/marupiara-by-gjp/.   
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