FED SAUDE - Colônia de Férias Firmo de Souza Godinho - Praia Grande
A colônia fica na Rua dos Sindicatos do bairro Cidade Ocian, a cerca de 300 metros da Praia
Grande e possui uma estrutura que proporciona lazer ao trabalhador. Composta por 32 quartos
com triliches e banheiros, a Colônia tem capacidade de atender simultaneamente 192 pessoas.
Possui ainda uma área de estar e amplo restaurante, com salão de festas.
Tabela de Diárias – Baixa Temporada – Março 2019 até Novembro 2019
QUANTIDADE DE
VLR DIARIA
VLR MEDIO
HOSPEDE
APTO R$
PESSOA R$
205,00
01 pessoa
205,00
305,00
02 pessoas
152,00
348,00
03 pessoas
116,00
400,00
04 pessoas
100,00
440,00
88,00
05 pessoas
500,00
83,33
06 pessoas
Perdias – R$ 32,50 por pessoa (inclui almoço) – saída até as 15h00min. Pernoite – R$ 20,00 por pessoa (inclui o café da manhã).
Refeição Avulsa – R$ 20,00

Tabela de Diárias – Alta Temporada – Dezembro 2018 até Fevereiro 2019
QUANTIDADE DE
HOSPEDE
01 pessoa
02 pessoas
03 pessoas
04 pessoas
05 pessoas
06 pessoas

VLR DIARIA
APTO R$
210,00
315,00
365,00
412,00
460,00
540,00

VLR MEDIO
PESSOA R$
210,00
157,50
121,66
103,00
92,00
90,00

Perdias – R$ 40,00 por pessoa (inclui almoço) – saída até as 15h00min. Pernoite – R$ 28,00 por pessoa (inclui o café da
manhã).Refeição Avulsa – R$ 22,00 .Diárias começam a partir das 10h00min, com término no dia seguinte às 8h00min.Incluem café da
manhã, almoço e jantar.

Av. dos Sindicatos, 273 - Cidade Ocian - Praia Grande - SP CEP: 11704-650.

Favor observar o limite de pessoas por apartamento, as colônias disponibilizam apenas 01(uma) vaga por associado (a). Recomendamos
agendar com 01 mês de antecedência. Verificar com SINTRATEL campanhas sorteios feriados. Fundamental consultar disponibilidade.
Inicio da Diária: entrada a partir das 10h00minhs até às 22h00min – Fim da diária: saída até às 8h30min – Caso os hóspedes optarem por chegar
antes do horário de início da diária e desejar tomar café da manhã na chegada, mesmo que as acomodações ainda não estejam a sua disposição,
será necessário informar no ato da reserva e efetuar o pagamento por pessoa, referente ao café da manhã (extra), juntamente com o valor da
reserva. Se o apartamento reservado estiver disponível, será liberado antes do horário da entrada, o café extra será servido até o horário
estabelecido pela Colônia e não caberá restituição dos valores.
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SOLICITESUA RESERVA COM O SINTRATEL
Salientamos que as colônias somente acatarão solicitações através dos Sindicatos Parceiros. Para emissão do
documento é necessário informar/confirmar ao SINTRATEL (ronaldo@sintratel.org.br) os seguintes dados:
DADOS DO ASSOCIADO:
NOME:
RG:
DATA DE NASCIMENTO:
NUMERO DA MATRICULA ASSOCIATIVA:
Colônia Pretendida (escolher uma das opções).
Data (e horário) Pretendida de Entrada:
Data (e horário) Pretendida de Saída:
Dados completos dos HOSPEDES:
NOME, RG, DATA DE NASCIMENTO e GRAU DE PARENTESCO.

NOME
1
2
3
4
5
6

NASCIMENTO RG

PARENTESCO

FED SAUDE PRAIA GRANDE – NOVEMBRO 2019 – MARÇO 2019
A colônia FED SAUDE acatará SOLICITAÇÕES SORTEIOS para FERIADOS devidamente
emitidas e encaminhadas pelo SINTRATEL em tempo hábil (vide PRAZO RESERVA).
NOVEMBRO colônia informa que encerrou os agendamentos para novembro/2018.
DEZEMBRO agenda abrirá apenas em 10 de outubro de 2018
NATAL colônia receberá solicitações para SOLICITAÇÃO PARA SORTEIO em 10 de outubro
de 2018.
REVEILLON colônia receberá SOLICITAÇÃO PARA SORTEIO até 05 de novembro de 2018.
SORTEIO ocorrerá entre 10 a 15 de novembro de 2018.
JANEIRO Abre agenda em 20 de novembro de 2018.
FEVEREIRO Abertura da agenda em 10 de Dezembro de 2018.
CARNAVAL O período de Carnaval (que será em março de 2019) agenda 02 de Janeiro 2019.
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EVITE CANCELAMENTOS.
- Natal, Ano Novo, Carnaval e Páscoa deverão ser pagos 30 dias antes.
- A Colônia da Saúde não fornece mais descartáveis (Lei Municipal).
- Todos os depósitos referente a estadia na colônia de férias deverão ser depositados na conta do
Restaurante Sabor da Praia.
- Todos os feriados, inclusive em baixa temporada (Março a Novembro de 2019) serão cobrados como
alta temporada.
- Caso a pulseira seja violada será cobrado a taxa de R$ 5,00 por pulseirinha.
- Colônia fornece roupas de cama. Não fornece roupas de banho e de higiene pessoal.
Restrições:
- Não é permitido entrar com bebidas no refeitório.
- Não é permitido permanecer nas dependentes da colônia sem pulseirinha de identificação.
- Não é permitido deixar as luzes e ares-condicionados ligados no apto quando não houver ocupantes no
mesmo.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

01-

Crianças até 5 anos incompletos são isentas de diárias e refeições.

02-

Os valores das diárias incluem pensão completa (almoço, jantar e café da manhã).

03-

Início da diária: Entrada a partir das 10h00min. Saída até as 08h00min.

04-

A primeira refeição inclusa na diária é o almoço.

05-

Os depósitos deverão ser feitos diretamente na conta do Restaurante Sabor da Praia.

06-

Não haverá reembolso do valor.

07Caso o hospede não possa comparecer por doença deverá apresentar atestado e terá o prazo
de 12 meses para usufruir da estadia.
08Valor do perdia é de R$ 40 na Alta Temporada e R$ 32,50 na Baixa Temporada com
permanência até as 14h00min, incluso almoço.
09O valor da pernoite é de R$ 28 na Alta Temporada e R$ 20 na Baixa Temporada com entrada a
partir das 20h00min, sem jantar, com café da manhã incluso no dia seguinte..
10Durante os feriados nacionais e estaduais será cobrado o valor de Alta Temporada , mesmo o
período sendo Baixa Temporada.
11O pagamento deverá ser realizado em até 15 dias antes do Check-In, exceto no Carnaval,
Páscoa, Natal e Ano Novo, onde o pagamento deverá ser feito 30 dias antes.
12O café do primeiro dia não está incluso, caso queira tomar a parte o valor cobrado é de R$ 15 na
Alta Temporada e R$ 12 na Baixa Temporada.
Divulgação 26.09.2018
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