
UMA PÁSCOA CHEIA DE ENCANTOS

Venha viver momentos incríveis na Osterdorf e a Osterfest!

No Villa do Vale pensamos em tudo para tornar sua páscoa ainda mais 

inesquecível! Decoração de páscoa, mimos especiais e Brunch temático no dia 

12/04/2020. 









CONHEÇA A OSTERFEST DE
POMERODE (12/03 – 12/04)

• A Páscoa em Pomerode é um capítulo a parte. A cidade mais 

alemã do Brasil veste um colorido todo especial para celebrar 

as mais genuínas tradições pascoais dos imigrantes alemães.

• O evento conta com a Osterbaum - a maior Árvore de Páscoa 

do mundo, e a Ostermarkt – Feira de Páscoa que vende 

artesanato e artigos de decoração, além de apresentações de 

grupos folclóricos e outras atrações.

• Traga sua família para descobrir as curiosidades e aprender 

mais sobre os costumes germânicos desta época tão especial!

Mais informações no site:

https://www.avipomerode.com.br/osterfest/

https://www.avipomerode.com.br/osterfest/


VALORES PÁSCOA 2020

2 DIAS 3 DIAS

APARTAMENTO 

PRESTIGE R$ 1.460,00* R$ 1.971,00*

SUÍTE PRESTIGE R$ 1.600,00* R$ 2.269,00*

SUÍTE GRAND 

PRESTIGE R$ 1.600,00* R$ 2.269,00*

SUÍTE PRESIDENCIAL R$ 3.519,00* R$4.985,00*

* +3% ISS 

As diárias incluem café da manhã, internet e estacionamento

Tarifas mediante disponibilidade de data e categoria

09 a 12 de abril



MENU DE PERSONALIZAÇÃO EXTRA

• Hospedagem com café da manhã (pode ser servido no quarto sem cobrança extra).

• Decoração com balões, pétalas e mimos especiais (consultar valores dos pacotes).

• Bouquet de rosas vermelhas (consultar valores)

• Espumante Villa do Vale (consultar valores)

• Mini cake e petit four personalizado (consultar valores)

• Playlist personalizada para o casal 

• PS4 ou XBox no quarto (sujeito a disponibilidade, sem cobrança extra)

• Personalização Kids (consultar valores)

• Estacionamento (sem cobrança extra)

Para mais informações e personalizações exclusivas, entre em contato com nossa equipe de concierge 

através do email recepcao@villadovalehote.com.br ou dos telefones (47) 3234-4941 ou (47) 99646-0034 

(whatsapp).

mailto:recepcao@villadovalehote.com.br





