H&H FESTIVAL 2022 – RESORT EDITION
PACOTES REGULARES (Lote 1)
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 em 2021. 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? Promocionais de lançamento ESGOTADOS! Quer Combos do RESORT 2022 e CRUISE
2023? Aguarde! Garanta agora os Pacotes Regulares nas novas categorias de Apartamentos e
Bangalôs, contando com muitas novidades, como novos parcelamentos, novo bloco de apartamentos
premium do CLUBE H&H, novas categorias Luxo no H&H TOUR e muito mais. Confira!

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

atendimento@hhtour.com.br
+55 11 3280 6001 ou +55 11 91015 6715 (whatsapp)

PACOTES REGULARES (APARTAMENTOS E SUÍTES – Lote 1):

H&H FESTIVAL 2022 – RESORT EDITION
3 NOITES | 4 DIAS (3 a 6/Nov/22)
APTO SUPERIOR
(vista Resort)
[POR PESSOA/APTO]
APTO LUXO
(bloco premium e
vista/frente Mar)
[POR PESSOA/APTO]
APTO SUÍTE LUXO
(NOVIDADE: sala/quarto e
vista parcial Mar/Resort)
[POR PESSOA/APTO]
EXTENDED EXPERIENCE (2/Nov)
[POR PESSOA/APTO-SUÍTE]
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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

atendimento@hhtour.com.br
+55 11 3280 6001 ou +55 11 91015 6715 (whatsapp)

TODOS OS PACOTES REGULARES (APARTAMENTOS E SUÍTES) 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).
- Aptos Luxo vista/frente Mar em Bloco Premium (até 4 pessoas - consulte as políticas de camas).
- Aptos Suíte Luxo com sala e quarto, vista parcial Mar/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 2 reservas 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).

atendimento@hhtour.com.br
+55 11 3280 6001 ou +55 11 91015 6715 (whatsapp)

PACOTES REGULARES (BANGALÔS – Lote 1):

H&H FESTIVAL 2022 – RESORT EDITION
3 NOITES | 4 DIAS (3 a 6/Nov/22)
BANGALÔ LUXO
(vista Resort/Piscina)
[POR PESSOA/BANGALÔ]
BANGALÔ MASTER
(diferenciais, frente praia e
vista parcial Resort/Piscina)
[POR PESSOA/BANGALÔ]
EXTENDED EXPERIENCE (2/Nov)
[POR PESSOA/BANGALÔ]
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R$ 1.399,00 (pessoa)
R$ 1.399,00 (bangalô)
ou 13.990 pontos no
CLUBE H&H

R$ 899,00 (pessoa)
R$ 1.798,00 (bangalô)
ou 17.980 pontos no
CLUBE H&H

R$ 799,00 (pessoa)
R$ 2.397,00 (bangalô)
ou 23.970 pontos no
CLUBE H&H

R$ 699,00 (pessoa)
R$ 2.796,00 (bangalô)
ou 27.960 pontos no
CLUBE H&H

atendimento@hhtour.com.br
+55 11 3280 6001 ou +55 11 91015 6715 (whatsapp)

TODOS OS PACOTES REGULARES (BANGALÔS) 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.
- Bangalô Luxo vista Resort/Piscina (até 4 pessoas - consulte as políticas de camas).
- Bangalô Master com sala, quarto, jacuzzi e diferenciais de frente praia e vista parcial Resort/Piscina (até 4 pessoas consulte as políticas de camas), além de amenidades exclusivas (consulte).
- 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 3 reservas em restaurantes temáticos do Resort (Regional, Português e Pizzaria).
- Acesso irrestrito a todos os centros de lazer, esportivos e fitness/academia (exceto SPA - serviços).
- 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).

AMENIDADES ADICIONAIS DO BANGALÔ LUXO:
- Check-in diferenciado; possibilidade de realização de até 2 reservas no restaurante Gourmet exclusivo para o jantar
(Inevitável); pulseira de acesso individual para cada hóspede desta categoria em Área VIP no evento principal (Sábado à
noite), sem voucher de consumação, incluindo outras amenidades e possíveis convites de degustações e afins nos Line-ups
Experienciais do festival (a confirmar).

AMENIDADES ADICIONAIS DO BANGALÔ MASTER:
- Check-in diferenciado; 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
exclusivamente); mesa em Área VIP exclusiva, sem combos de bebidas (à parte); pulseira de acesso individual para cada
hóspede desta categoria em Área VIP no evento principal (Sábado à noite), sem voucher de consumação, incluindo outras
amenidades e possíveis convites de degustações e afins nos Line-ups Experienciais do festival (a confirmar).

atendimento@hhtour.com.br
+55 11 3280 6001 ou +55 11 91015 6715 (whatsapp)

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 – nota:
bangalôs luxo e master já possuem produto similar incluso).
- Diárias Extras: exclusivamente na noite do dia 2/Nov (Quarta-feira, feriado) – consulte conforme tarifário vigente (nota:
atividades adicionais sujeito a confirmação e preços extras por apartamento, válidos exclusivamente para hóspedes do Resort
Vila Galé, independente da categoria, mas as configurações do pacote original devem ser mantidas nesta noite anterior).
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, PIX, 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 (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 e PIX; 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/Bangalô 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.
CLUBE H&H: produtos resgatados por meio do programa de fidelidade devem seguir complementarmente o regulamento e as
regras e condições específicas deste.
- 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 sofácama e/ou cama de casal fixa já pré-alocada em cada Apto ou Bangalô, 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. 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
https://planetahh.com.br/resort/! Para maiores detalhes e informações do Resort Vila Galé Cumbuco, consulte detalhes em
https://www.vilagale.com/br/hoteis/ceara/vila-gale-cumbuco.

atendimento@hhtour.com.br
+55 11 3280 6001 ou +55 11 91015 6715 (whatsapp)

