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H&H FESTIVAL 2022 – RESORT EDITION 

PACOTES PROMOCIONAIS 

Esse MOMENTO é TODO seu! Depois de passarmos por um período desafiador nos anos de 2020 e 

2021, vamos desde já nos programar para voltarmos em grande estilo para nosso mais novo 

RESORT EDITION no ano de 2022. Você merece um novo PLANETA SECRETO do H&H FESTIVAL que 

retornará para Cumbuco no Ceará, novamente no Resort Vila Galé, depois de desembarcarmos de 

nosso navio ainda este ano. Um H&H em dobro pra você chamar de seu!  

     

SAVE THE DATE: nosso novo H&H FESTIVAL 2022 – Resort Edition acontecerá de 3 a 6 de Novembro 

de 2022 (quinta-feira a domingo), sendo que teremos novamente a diária EXTENDED EXPERIENCE 

no dia 2/Nov (quarta-feira, feriado) com uma programação super especial! Serão 3 ou 4 noites e 4 

ou 5 dias de festival... você escolhe! O Destino? Voltaremos para Cumbuco/CE no Resort Vila Galé 

que passou recentemente por uma modernização e expansão de sua capacidade. A programação? 

Novos Line-ups Experienciais rechearão o conteúdo deste grande festival, mantendo sempre a 

essência do que é o H&H, seja em suas edições CRUISE ou RESORT, todos os anos a partir de agora! 

E os pacotes? Confira as promoções super limitadas de pré-lançamento (exclusivo para membros do 

CLUBE H&H com resgate por meio de pontos comprados/bonificados, descontos especiais e muito 

mais) ou aguarde pelos pacotes regulares nas diferentes categorias de Apartamentos e Bangalôs. 

Quer Combos do RESORT 2022 e CRUISE 2023? Aguarde! 

 

Mais informações: http://www.planetahh.com.br/  
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PACOTE SUPER PROMOCIONAL (EXCLUSIVO NO CLUBE H&H – lote 1 de pré-lançamento): 

H&H FESTIVAL 2022 – RESORT EDITION 

3 NOITES | 4 DIAS (3 a 6/Nov/22) 

  SINGLE DUPLO TRIPLO QUADRUPLO 

APTO SUPERIOR (vista Resort) 
[POR PESSOA/APTO] 

ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

EXTENDED EXPERIENCE (2/Nov) 
[POR PESSOA/APTO] 
 

R$ 1.399,00 (pessoa) 
R$ 1.399,00 (apto) 

ou 13.990 pontos no 
CLUBE H&H 

R$ 899,00 (pessoa) 
R$ 1.798,00 (apto) 

ou 17.980 pontos no 
CLUBE H&H 

R$ 799,00 (pessoa) 
R$ 2.397,00 (apto) 

ou 23.970 pontos no 
CLUBE H&H 

R$ 699,00 (pessoa) 
R$ 2.796,00 (apto) 

ou 27.960 pontos no 
CLUBE H&H 

OBS: Pré-Venda dos Pacotes Super Promocionais válida exclusivamente para membros do CLUBE H&H, limitada aos primeiros 30 aptos nesta categoria ou para compras até 1 de Maio de 2021 (já 

realizado). Produto promocional exclusivo na categoria Apto Superior, não reembolsável em caso de cancelamento. Promoção não cumulativa. Consulte todas as regras indicativas. 

PACOTE PROMOCIONAL (EXCLUSIVO NO CLUBE H&H – lote 2 de lançamento): 

H&H FESTIVAL 2022 – RESORT EDITION 

3 NOITES | 4 DIAS (3 a 6/Nov/22) 

  SINGLE DUPLO TRIPLO QUADRUPLO 

APTO SUPERIOR (vista Resort) 
[POR PESSOA/APTO] 

ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

EXTENDED EXPERIENCE (2/Nov) 
[POR PESSOA/APTO] 
 

R$ 1.399,00 (pessoa) 
R$ 1.399,00 (apto) 

ou 13.990 pontos no 
CLUBE H&H 

R$ 899,00 (pessoa) 
R$ 1.798,00 (apto) 

ou 17.980 pontos no 
CLUBE H&H 

R$ 799,00 (pessoa) 
R$ 2.397,00 (apto) 

ou 23.970 pontos no 
CLUBE H&H 

R$ 699,00 (pessoa) 
R$ 2.796,00 (apto) 

ou 27.960 pontos no 
CLUBE H&H 

OBS: Pré-Venda dos Pacotes Promocionais válida exclusivamente para membros do CLUBE H&H, limitada aos primeiros 50 aptos nesta categoria ou para compras até 1 de Setembro de 2021 (OPEN 

SALES em 11/ago/21). Produto promocional exclusivo na categoria Apto Superior, não reembolsável em caso de cancelamento. Promoção não cumulativa. Consulte todas as regras indicativas. 
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TODOS OS PACOTES PROMOCIONAIS (LOTES 1 e 2) INCLUEM: 

- Pacote de hospedagem de 3 noites e 4 dias para o H&H Festival 2022 (3 a 6/Nov/2022) no Resort Vila Galé Cumbuco. 

- Aptos Superiores vista Resort (até 4 pessoas - consulte as políticas de camas). 

- Regime All Inclusive Premium (café da manhã, almoço, jantar, snacks e bebidas alcoólicas e não alcoólicas, nacionais e 
importadas, exceto durante o período de realização dos eventos) e coquetel de boas-vindas no check-in. 

- Realização de até 1 reserva em restaurantes temáticos do Resort (Regional, Português e Pizzaria).  

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

- Pacote de Ingressos para todas as festas do H&H Festival 2022 (Resort Edition), bem como possíveis eventos especiais dos 
Line-ups Experienciais (programação completa em: www.planetahh.com.br).      
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CONDIÇÕES GERAIS: 

Opcionais: 

- Upgrade VIP Individual (Área VIP): pulseira de acesso à área VIP do evento principal (Sábado a noite, exclusivamente) com 
voucher de retorno de R$ 200,00 em consumação – R$ 599,00 ou 5.990 pontos no Clube H&H (extra, por pessoa). 

- Diárias Extras: exclusivamente na noite do dia 2/Nov (Quarta-feira, feriado) – consulte conforme tarifário vigente! Consulte 
a SUPER EXTENDED EXPERIENCE por +R$ 399,00 extras por pessoa (sobre o tarifário vigente) de acordo com a configuração 
original de seu apartamento, incluindo Early Check-in (a partir das 10:30hs da manhã, exclusivamente no Resort Vila Galé), 
Traslado exclusivo (Cumbuco – Beach Park – Cumbuco, em horários pré-determinados), Ingresso no Beach Park 
(Fortaleza/CE) incluído, e um Sunset de tirar o fôlego na volta pro Resort. Consulte todas as regras específicas! 

- Voo Origem / Fortaleza / Origem; Traslado Aeroporto / Resort / Aeroporto; Early Check-in e Late Check-out (sob Consulta, 
com pagamento direto no Hotel); Pacote de Bebidas (Cashless): consulte o site da H&H!  

Condições e Pagamentos: 

- Pagamento à vista por meio de depósito bancário identificado, boleto, cheque ou cartão de crédito (Visa, Mastercard, Amex e 
Elo – ref. parcela de ingressos e parcela de hospedagem e turismo do festival). Ou pagamento por meio de compra de pontos 
e resgate no CLUBE H&H (consulte o regulamento do programa).  

- Pagamento a prazo com entrada fixa (ref. parcela de ingressos do festival) de 30% do valor total do pacote (dependendo do 
tipo de pacote), por meio de depósito bancário ou boleto; Ou sem entrada e saldo (ref. parcela de hospedagem e turismo do 
festival) em até 6 parcelas sem juros (podendo ser reduzido de acordo com a proximidade do festival) por meio de cheque 
pré-datado ou por meio de cartão de crédito (Visa, Mastercard, Amex e Elo). Sujeito à verificação e aprovação de crédito.  

Observações: 

- Preços por pessoa em Apto Superior Single, Duplo, Triplo ou Quádruplo (veja regras e condições das camas extras), com 
hospedagem randômica de acordo com categoria e à critério da organização, 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 no valor de R$ 500,00 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 sofá-
cama e/ou cama de casal fixa já pré-alocada em cada Apto, 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 Super Promocional (Lote 1) e Promocional (Lote 2) de 
lançamento do H&H Festival 2022 – Resort Edition, não reembolsável em caso de cancelamento. Preços sujeitos a modificação 
sem aviso prévio e confirmação de disponibilidade, bem como opcionais sob consulta e confirmação. Consulte as regras e 
condições específicas sobre a “pandemia de Covid-19” (se aplicável).  

- 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. 

- Consulte todas as Regras e Condições destes Pacotes Promocionais do H&H Festival 2022 – Resort Edition em 
www.planetahh.com.br! Para maiores detalhes e informações do Resort Vila Galé Cumbuco, consulte detalhes em 
https://www.vilagale.com/br/hoteis/ceara/vila-gale-cumbuco.  
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