INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS CONVENIADOS COM O
PARQUE AQUÁTICO THERMAS DOS LARANJAIS.

Quem tem direito? Tem direito ao desconto oferecido pela parceria os
Associados e seus dependentes legais (filhos (as), esposo (a), pais e sogro
(a)) acompanhado do associado titular.

Como reservar? Para entrar no parque na condição de conveniado, o
Associado deverá fazer o agendamento com 3 dias úteis de
antecedência. No Departamento de marketing pelo telefone (17) 328180-15

com

Donizetti

ou

e-mail:

comercial.mkt@termas.com.br.

Informando o convenio, nome do titular, data da visita e quantidade
de dependentes.

Como retirar? Os Associados deverão se dirigir a portaria 2 (
relógio) ,apresentar seu crachá/identificação profissional; carteirinha
ou declaração do convenio.

Que horário? os ingressos deverão ser retirados no período de 8h
às 10h30.

Pagamento? No ato da retirada dos ingressos, em dinheiro ou
cartões de débito e crédito (sem parcelamento).
 Não sou dependente? Acompanhantes que não sejam dependentes
legais deverão comprar seus ingressos na bilheteria do parque, portaria
3, com o preço normal para turistas, vigente na data.
 Não fiz agendamento? Caso o Associado chegar ao parque sem o
devido agendamento deverá comprar seus ingressos na bilheteria com
preço normal aos demais turistas.

TABELA:

INGRESSOS

BILHETERIA

PARCERIA

%

INTEIRO - SÁBADO/DOMINGO

R$60,00
R$90,00

R$48,00
R$68,00

20%
24%

INTEIRO - DATAS ESPECIAIS

R$100,00

R$80,00

20%

MEIA ENTRADA - SEG/SEXTA- FEIRA

R$30,00

R$24,00

20%

MEIA ENTRADA - SÁBADO/DOMINGO

R$45,00

R$34,00

24%

MEIA ENTRADA - DATAS ESPECIAIS

R$50,00

R$40,00

20%

CRIANÇAS DE 01 A 06 ANOS

R$10,00

R$10,00

0%

INTEIRO - SEG/SEXTA -FEIRA

*Valores sujeito a alterações
 A tabela terá validade de 1º de Janeiro-2015 a 01º de Janeiro-2017
 Podendo sofrer alterações prévias.
 Agendamentos em DATAS ESPECIAIS E DIAS QUE A PREVISÃO FOR
DE LOTAÇÃO (feriados e finais de semana) ficarão condicionados a
disponibilidade de ingressos por parte do parque.
Regra meia entrada:
- Válido para crianças de 07 a 12 anos;
- Estudantes do Ensino Básico, Fundamental ou Superior, mediante
apresentação de carteirinha do ano letivo;
- Professores da rede estadual e municipal do Estado de SP, mediante
apresentação do último holerite / carteirinha funcional (lei 14.729 de 30/03/2013);
- Melhor Idade (acima de 60 anos de idade).

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 guarde o
seu ticket para saída.
Funcionamento do Parque:
- SEGUNDA – FEIRA: 9h às 20h
- TERÇA A DOMINGO: 8h às 20h
Há alternativas de alimentação dentro do parque? Tem mais de 30 pontos
de alimentação dentro do parque com tipos variados de alimentos.
Quais trajes de banho são permitidos no parque? Maiô, biquíni sunga,
bermuda ou shorts em tecido apropriado (lycra, nylon, tactel, dry fit; os de cor
branca somente com forro).
Onde guardo meus pertences? Tem armários que poderão ser adquiridos
para guardar com segurança os seus pertences.
Como pago as despesas no Parque? Com cartões de crédito, débito ou
Thermas CARD (cartão de consumo), que somente poderá ser carregado em
dinheiro.
.
 Crianças de 0 a 6 anos é obrigatório a utilização de bóias ou coletes
salva vidas.
 Informamos: em algumas atrações a altura permitida é a partir de 1,20m.
(consulte atrações no nosso site)
 (Obrigatória apresentação dos documentos pessoais para comprovação)
 Outras informações no site WWW.termas.com.br/meia-entrada

