
PACOTES OKTOBERFEST 2015 “ BOMBANDO “ 

DE 09 Á 12 OUTUBRO FERIADO NACIONAL 

 

" O PACOTE MAIS TOP DO LITORAL  PODE CONFERIR  “ 

É O DENIS EXCURSÕES PRESENTE MAIS UM ANO NA OKTOBERFEST  
Preparamos para você, o melhor pacote para curtir a Oktober 2015, na 
maior festa alemã das Américas! 
 

Bora Galera !!! Veja o que está incluso ... 
NOSSO PACOTE ESTÁ INCLUSO: 
 

- Hospedagem EM HOTEL CONEXÃO Localizado em  PENHA -SC - no 
centro da cidade apenas 300 mts da praia  e 2 km do Beto Carreiro 
World o maior parque temático das Américas. 

 



 
 

HOTEL  CONEXÃO  >> clique aqui e confira >>http://abre.ai/EbJ 

 

- Quartos  - Triplos / Quádruplos /Quintuplos 

(Os quartos são compostos de camas solteiro, casal, de acordo com a 
disponibilidade da pousada e do fechamento) 
 

 
 

 

http://abre.ai/EbJ


- Entrada  no hotel  sábado dia 10 as  11:30hs  
  Saída segunda 12  as 10:45* 
 
 

 

 
· Transporte em ônibus executivo luxo, com ar condicionado, TV, DVD e 
Toalete 
· Café da Manhã ( domingo/segunda) 

 
 

 

* 01 Cervejada na areia  da Praia  com destilado 

* 02 Almoço incluso (bebidas paga á parte) 

· Traslados open bar – Hotel – oktober – Hotel(vodka, cerveja, 
refrigerante, energético, big apple e muito mais) de Balneario Penha 
até a Oktoberfest em Blumenau 



 
 
 

· Acompanhamento de guias 

· Brindes exclusivos DENIS EXCURSÕES 

· *NÃO inclui ingresso para a Vila Germânica (PROEB)Valor do ingresso 
por dia é em torno de R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 para estudantes 
(meia entrada). Podem ser adquiridos no site oficial do evento : 

www.oktoberfestblumenau.com.br 

**ATENÇÃO PARA ESSE EVENTO SERÁ APENAS 01 ÔNIBUS POR  

NÃO MARQUE BOBEIRA E FECHE O MAIS RAPIDO SEU PACOTE! 

SAÍDA  DIA 09 OUTUBRO – SEXTA FEIRA ÁS  21:00hs  

RETORNO DIA  12 OUTUBRO – SEGUNDA Ás 12:00hs  

VALOR DO PACOTE : 

* Hospedagem Acomodação Quintuplo  - valor por pessoa 

Formas de Pagamentos  

Depósito Bancário:  R$ 699,00 - á vista – valor por pessoa 

Depósito bancário  ou Cheque Parcelado: 

pacote parcelado tem acréscimo:  03 x $ R$ 233,00   

(ultima parcela out/ até 06/10/15) 

Para solicitar como efetuar o pagamento envie email 
para:pacotes.denisexcursoes@gmail.com-----  

Cartão de Crédito (parcelado maquinininha-ou pag seguro  parcelado  ) 

http://www.oktoberfestblumenau.com.br/


R$ 738,00 - á vista – valor por pessoa 

Para solicitar como efetuar o pagamento via maquininha envie email 
para:  pacotes.denisexcursoes@gmail.com 

 

Para adquirir on line pelo pag seguro  clique no link abaixo:  
http://goo.gl/R1ppnK 

 

* Hospedagem Acomodação Quadruplo  - valor por pessoa 

Formas de Pagamentos  

Depósito Bancário:  R$ 719,00 - á vista – valor por pessoa 

Depósito bancário  ou Cheque Parcelado: 
pacote parcelado tem acréscimo:   03 x R$ 258,00   
(ultima parcela out/ até 06/10/15) 
 

Para solicitar como efetuar o pagamento envie email para: 
pacotes.denisexcursoes@gmail.com  
 

Cartão de Crédito (parcelado maquinininha-ou pag seguro parcelado  ) 

R$ 759,00 - á vista – valor por pessoa 

Para solicitar como efetuar o pagamento via maquininha envie email 
para:  pacotes.denisexcursoes@gmail.com 

 

Para adquirir on line pelo pag seguro  clique no link abaixo:  
http://goo.gl/R1ppnK 

 

* Hospedagem Acomodação Triplo - valor por pessoa 

Formas de Pagamentos  

Depósito Bancário: R$ 749,99 - á vista – valor por pessoa 

Depósito bancário  ou Cheque Parcelado: 
pacote parcelado tem acréscimo:  03 x R$ 252,00   
(ultima parcela out/ até 06/10/15/) 
 

Para solicitar como efetuar o pagamento envie email 
para:pacotes.denisexcursoes@gmail.com 

 

Cartão de Crédito (parcelado maquinininha- ou pag seguro parcelado  ) 

R$ 789,00 - á vista – valor por pessoa 
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Para solicitar como efetuar o pagamento via maquininha envie email 
para:  pacotes.denisexcursoes@gmail.com 

 

Para adquirir on line pelo pag seguro  clique no link abaixo:  
http://goo.gl/R1ppnK 

 

 

* Hospedagem Acomodação Duplo - valor por pessoa 

Formas de Pagamentos  
Depósito Bancário:  R$ 799,99 - á vista – valor por pessoa 

 

Depósito bancário  ou Cheque Parcelado: 
pacote parcelado tem acréscimo:  03 x R$ 267,00   
(ultima parcela out/ até 06/10/15/) 
 

Para solicitar como efetuar o pagamento envie email para: 
pacotes.denisexcursoes@gmail.com 

 

Cartão de Crédito (parcelado maquinininha- OU pag seguroparcelado  ) 

R$ 832,00 - á vista – valor por pessoa 
 

Para solicitar como efetuar o pagamento via maquininha envie email 
para:  pacotes.denisexcursoes@gmail.com 

 

Para adquirir on line pelo pag seguro  clique no link abaixo:  
http://goo.gl/R1ppnK 

 

Dúvidas frequentes: 
 
*O pagamento e parcelamento pode ser feito em mais de um 
cartão? 
 R: Sim, podemos parcelar em quantos cartões preferirem 
 
*O pagamento pode ser feito com cartão de terceiros?  
R: Sim, desde que autorizado previamente pelo titular não há 
problemas. 
 
*Posso pagar com 2 formas de pagamento diferentes? Ex. 
Cartão e Boleto. 
R: Sim, oferecemos essa facilidade para nossos clientes. 
 
Para maiores informações, mande email para: 
pacotes.denisexcursoes@gmail.com 
 
Ou entre em contato através dos telefones: 
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FORMAS DE PAGAMENTO: 

CARTÕES DE CRÉDITO: 

ACEITAMOS VISA, MASTER, DINERS, AMERICAN EXPRESS, 
HYPERCARD, AURÉA 
PAGAMENTO FACILITADO LEMBRANDO QUE O VALOR É 
DIFERENCIADO DO VALOR Á VISTA.NO CARTÃO AS PARCELAS JÁ 
ESTÃO INCLUSAS AS TAXAS DA FINANCEIRA E JUROS, SENDO VALOR 
FIXO DAS PARCELAS 

 

COMPRE DIRETA EM NOSSA LOJA VIRTUAL , FÁCIL E PRATICO clique  
no link :>>  http://abre.ai/oktoberecomdenis 

DEPÓSITO BANCARIO : 
Solicite o procedimento  para pagamento através do Email: 
pacotes.denisexcursoes@gmail.com 

DUVIDAS OU INFORMAÇÕES ENVIE EMAIL OU ENTRE EM CONTATO 

Central de Atendimento  
CEL : *(13) 99789 -8446  *(13) 99108-7776 

NEXTEL : (13) 7810-2475- (whatsApp) - ID:96*10108 
TEL : (13) 3472-7847 - ( das 10:00 as 21:00 hs)  
Falar c/ DeniS  
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