REGRAS PARA PARCERIA

Regras que entre si celebram – Clube Dr. Antonio Augusto Reis Neves – Thermas dos Laranjais, CNPJ
53.208.583/0001-07 com sede na Avenida do Folclore, 1543 Jardim Santa Ifigênia na Cidade de Olímpia – SP e
(XXXXXXX) –QUE CELEBRAM CONVÊNIO DE PARCERIA PARA ADESÃO E OBTENÇÃO DE DESCONTOS AOS
ASSOCIADOS DA CONVENENTE.
1 – Quem tem direito? Tem direito aos descontos oferecidos pela parceria os associados/colaboradores e
seus dependentes legais (filhos (as), esposo (a), pais e sogro (a) acompanhados do associado titular).
2 – Como reservar? Para entrar no parque na condição de conveniado, o Associado/colaborador deverá fazer
o agendamento com no mínimo 3 dias de antecedência. No Departamento de Comercial pelo telefone,
(17)3281–8015
com
Donizetti,
e-mail:
comercial.mkt@termas.com.br
ou
site
https://www.termas.com.br/pre-reserva , informando o convênio, nome do titular, dada da visita, telefone de
preferência celular, e-mail, cidade e quantidade de dependentes (conforme item 1).
3 – Como retirar? Os Associados/colaboradores, deverão se dirigir a Portaria 2 (relógio), apresentar seu
crachá, identificação profissional, carteirinha ou declaração do convênio.
4 – Qual o horário de retirada dos ingressos? Os ingressos deverão ser retirados no período de 08h00 as
11h00 na portaria 2.
5 – Pagamento? No ato da retirada dos ingressos, em dinheiro ou cartão: debito ou credito (sem
parcelamento).
6 – Não sou dependente? Acompanhantes que não sejam dependentes legais deverão comprar seus
ingressos na bilheteria do parque, portaria 3, com preço normal para turistas, vigente na data.
7 – Não fiz agendamento? Caso o Associado/colaborador chegar ao parque sem o devido agendamento
deverão comprar seus ingressos na bilheteria do parque, portaria 3 com preço normal aos demais turistas.

Validade do Tarifário: 01/01/2020 a 30/09/2020
INGRESSO DIÁRIO
INTEIRA | SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
INTEIRA | SÁBADO/DOMINGO
INTEIRA | FERIADOS/DATAS ESPECIAIS
MEIA-ENTRADA| SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
MEIA-ENTRADA| SÁBADO/DOMINGO
MEIA-ENTRADA| FERIADOS/DATAS ESPECIAIS
INTEIRA | PROMOÇÃO (FEVEREIRO, MARÇO,
MAIO, JUNHO, AGOSTO)
MEIA-ENTRADA | PROMOÇÃO (FEVEREIRO,
MARÇO, MAIO, JUNHO, AGOSTO)
CRIANÇAS DE 01 A 06 ANOS

BILHETERIA

DESCONTO
(R$)

CONVÊNIO

R$ 100,00
R$ 120,00
R$ 140,00

R$ 10,00
R$ 10,00
R$ 10,00

R$ 90,00
R$ 110,00
R$ 130,00

R$ 50,00
R$ 60,00
R$ 70,00

R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 5,00

R$ 45,00
R$ 55,00
R$ 65,00

R$ 100,00

R$ 10,00

R$ 90,00

R$ 50,00

R$ 5,00

R$ 45,00

R$10,00

R$ 0,00

R$ 10,00

Tarifário sujeito a alterações, sem aviso prévio.
➢ Lembramos que os demais dias não listados acima nos prolongamentos terão os valores normais da
tabela.
• Consulte as regras das promoções: https://www.termas.com.br/informacoes/promocoes

• Observação: Agendamentos em feriados, datas especiais e dias que a previsão for de lotação (final
de semana e alta temporada) FICARÃO CONDICIONADOS A DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS por
parte do parque.
• Consulte as regras da meia-entrada no site: https://www.termas.com.br/duvidas#meia-entrada-tab
MEIA-ENTRADA
- Crianças de 07 a 12 anos mediante apresentação de documento oficial de identificação;
- Estudantes do Ensino Básico, Fundamental ou Superior, mediante apresentação de carteirinha estudantil do
ano letivo;
- Professores da rede estadual e municipal do Estado de SP, mediante apresentação do ultimo holerite (LEI
14.729 DE 30/03/2013);
- Melhor Idade: acima de 60 anos, mediante apresentação de documento oficial de identificação.

INFANTIL
- Crianças de 0 a 11 meses não pagam.
- Crianças de 01 a 06 anos: pagam R$10,00 mediante apresentação de documento,
- Para as crianças é necessária a utilização de bóias ou coletes salva vidas.
- Em algumas atrações a altura permitida é a partir de 1,20m.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
- Qual a localização do parque? O parque está localizado em Olímpia no interior do estado de são Paulo á 430
KM da capital.
- O estacionamento é pago? Estacionamento gratuito. Alertamos os nossos turistas da necessidade de guardar
o ticket para usá-lo na saída.
FUNCIONAMENTO DO PARQUE
- Segunda – feira: 09h00 as 20h00
- Terça a Domingo: 08h00 as 20H00
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