H&H FESTIVAL 2020 – CRUISE EDITION
PACOTES PROMOCIONAIS
Depois de explorar diferentes sensações nos continentes do PLANETA SECRETO, chegou a hora de
zarpar em uma nova aventura em busca do SOL e da DIVERSÃO, descobrindo os mistérios e
prazeres dos OCEANOS OCULTOS. A bordo de nosso CRUZEIRO, você vai descobrir que os limites
para sentir e aproveitar a vida vão muito além do horizonte. Em alto mar, tudo é possível. Sejam
Bem-vindos(as) ao H&H Festival 2020 – Cruise Edition. Uma nova EXPERIÊNCIA, repleta de emoções
inesquecíveis em uma edição mais do que especial!

SAVE THE DATE: estamos guardando secretamente o navio e destino, mas já podemos dizer que
esta edição histórica do H&H acontecerá de 11 a 14 de Dezembro de 2020 (sexta à segunda-feira),
com saída do Porto de Santos (São Paulo), contando com 4 dias e 3 noites, 3 destinos com 2
paradas exclusivas, um transatlântico internacional, além de 8 festas (em terra e mar), mais de 30
atrações e novos Line-ups Experienciais, milhares de pessoas dos quatro cantos do mundo e um
navio todo para chamar de seu. Bem-vindos(as) a bordo! Confira os pacotes especiais de prélançamento, além de novos combos se você ainda não garantiu o H&H Festival 2019. Agora se você
é cliente das demais edições do festival, ou nunca foi, aguarde por nossos Pacotes Regulares nas
diferentes categorias de Cabines e Suítes que serão lançadas em breve. Confira e garanta já o seu!

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

atendimento@hhtour.com.br
+55 11 3280 6001

PACOTE PROMOCIONAL DE PRÉ-LANÇAMENTO:

H&H FESTIVAL 2020
3 NOITES | 4 DIAS (11 a 14/Dez/20)
CABINE INTERNA
[POR PESSOA]

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

QUADRUPLO

ESGOTADO!

ESGOTADO!

ESGOTADO!

ESGOTADO!

OBS: Pré-Venda dos Pacotes Promocionais válida exclusivamente para passageiros do H&H Festival 2019 (pelo menos 1 passageiro na mesma Cabine), limitada às
primeiras 200 Cabines nesta categoria ou para compras até 10 de Novembro de 2019. Produto promocional exclusivo na categoria Cabine Interna, não reembolsável em
caso de cancelamento. Promoção não cumulativa. Consulte todas as regras indicativas.

PACOTE COMBO (H&H FESTIVAL 2019 + 2020):

H&H FESTIVAL 2019 + 2020
3 NOITES | 4 DIAS (14 a 17/Nov/19 + 11 a 14/Dez/20)
APTO STANDARD (2019)
CABINE INTERNA (2020)
[POR PESSOA]

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

QUADRUPLO

ESGOTADO!

ESGOTADO!

ESGOTADO!

ESGOTADO!

OBS: Pré-Venda dos Pacotes Promocionais “Combo” válida exclusivamente para passageiros do H&H Festival 2019 (pelo menos 1 passageiro na mesma Cabine),
limitada às primeiras 50 Cabines nesta categoria ou para compras até 10 de Novembro de 2019. Produto promocional exclusivo na categoria Apartamento Standard no
Hotel Marupiara by GJP (2019) e Cabine Interna (2020), não reembolsável em caso de cancelamento. Promoção não cumulativa. Consulte todas as regras indicativas.

atendimento@hhtour.com.br
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TODOS OS PACOTES PROMOCIONAIS INCLUEM:
- Pacote de hospedagem de 3 noites e 4 dias para o H&H Festival 2020 (11 a 14/Dez/2020) em navio a confirmar.
- Saída e retorno ao Porto de Santos (São Paulo), contando com 2 paradas que serão anunciadas em breve.
- Cabines Internas de 14,3m2 (até 4 pessoas - consulte as políticas de camas), com distribuição de andares de forma
randômica (podendo realizar upgrade prioritário para outras categorias no lançamento dos pacotes regulares). No caso dos
Pacotes “Combo”, hospedagem no H&H Festival 2019 em apartamento superior/standard no Hotel Marupiara by GJP.
- Regime de Pensão Completa Premium (café da manhã, almoço, jantar e ceia, exceto bebidas – consulte os pacotes especiais
de bebidas comercializados antecipadamente e à parte, tanto a bordo, quanto durante os eventos).
- Possibilidade de reservas em restaurantes a la carte (pagamento à parte).
- Acesso irrestrito a todos os centros de lazer, esportivos e fitness/academia (exceto SPA), contando ainda com diversas
atividades especiais dos Line-ups Experienciais, Cassino, espetáculos, entre outros.
- Pacote de Ingressos para todas as festas do H&H Festival 2020, tanto à bordo quanto em terra, bem como possíveis eventos
especiais dos Line-ups Experienciais (programação completa em breve: www.planetahh.com.br).
- Seguro Viagem TravelAce (consulte todas as regras e condições do seguro básico incluso no site oficial).
- Tarifas portuárias e de serviço inclusas, bem como valores pré-fixados em R$ (sujeitos a variação).

OBS: perspectiva ilustrativa da cabine interna.
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CONDIÇÕES GERAIS:
Opcionais:
- Pacotes de Bebidas (Standard e Premium): confira em breve!
- Pacote do SPA: confira em breve!
- Aéreo Promocional Origem / São Paulo / Origem: consulte em breve!
- Traslado Aeroporto / Porto de Santos / Aeroporto: confira em breve!
- Upgrade VIP Individual (Pulseira de Área VIP, Deck VIP e outros serviços): confira em breve!

Condições e Pagamentos:
- Pagamento à vista por meio de depósito bancário identificado ou cheque.
- Pagamento a prazo com entrada padrão fixa (ref. parcela de ingressos do festival) de 30% do valor total do pacote (exceto
Pacotes “Combo” sem entrada com 100% financiado em cheque ou cartão de crédito), por meio de depósito bancário
identificado e saldo (ref. parcela de hospedagem e turismo do festival) em até 6 parcelas sem juros por meio de cheque prédatado (entrada + 6 parcelas - podendo ser reduzido de acordo com a proximidade do festival) ou por meio de cartão de
crédito (entrada + 6 parcelas - Visa, Mastercard, Amex e Elo – exclusividade Pacotes “Combo”). Sujeito à verificação e
aprovação de crédito.

Observações:
- Preços por pessoa em Cabine Interna (categorias IP/IC/CI) Single, Duplo, Triplo ou Quádruplo (veja regras e condições das
camas extras já previamente alocadas em cada cabine), com hospedagem em andares do navio de forma randômica de
acordo com categoria e à critério da organização, sujeito a alteração, variação e disponibilidade.
- Check-in será realizado das 12:00hs até 18:00hs da data de embarque e check-out será realizado das 08:00hs às 10:00hs
da data de desembarque impreterivelmente. Passageiros com “No Show” não serão reembolsados e que não liberarem as
cabines até este horário estão sujeitos a multa e isentam a H&H de quaisquer responsabilidades neste sentido.
- 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 sofácama e/ou cama de casal fixa já pré-alocada em cada Cabine, sem possibilidade de alteração, bem como limitação de camas
de solteiro, sujeito a disponibilidade em camas de casal.
- Política de cancelamento e confirmação: pré-venda dos pacotes Promocionais de pré-lançamento do H&H Festival 2020 –
Cruise Edition (ou do Pacote especial “Combo” 2019 + 2020) não reembolsável em caso de cancelamento. Preços sujeitos a
modificação sem aviso prévio e confirmação de disponibilidade, bem como opcionais sob consulta e confirmação. Reservas
com pagamentos incompletos que perderam prazos não serão reembolsadas após cancelamento automático.
- Política de nomeação e trocas de passageiros: somente serão aceitas nomeações, inclusões e trocas de passageiros em até
10 dias úteis da viagem (data do embarque). Nomeações sem taxas adicionais, trocas de passageiros mediante cobrança de
R$ 300,00 de taxa por troca e por passageiro trocado.
- Consulte todas as Regras e Condições dos Pacotes Promocionais do H&H Festival 2020 em www.planetahh.com.br! Para
maiores detalhes e informações do navio: em breve.
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