
Grande Hotel Sesc Itaparica

Avenida Rui Barbosa, s/n. Itaparica - Bahia - Brasil 

Tel:. (71) 3631-8300

Para celebrar o ano novo, o Sesc promove no  
Grande Hotel Sesc Itaparica uma festa com muita alegria e você é 

convidado(a) a passar um momento único na chegada de 2019.



O Hotel oferece um pacote de hospedagem 
para o período de 28 de dezembro de 
2018 a 01 de janeiro de 2019, que inclui 
pensão completa para os dias 29, 30 e 31 de 
dezembro e festa de Réveillon com direito a 
buffet e bebidas (água, refrigerante, cerveja, 
whisky e espumante - servido na virada). 

Sistema de meia pensão para demais diárias 
(jantar e café da manhã).

A  equipe do Hotel preparou diversas 
atividades recreativas, esportivas e culturais 
para adultos, jovens e crianças usufruírem  
ao máximo o período do pacote de fim de 
ano.



Programação Especial da Festa de Réveillon 2019

21h - Coquetel de abertura (Área da piscina)

22h - Início da festa (Praça Central)

22h - Início do Serviço de Buffet

22h - Apresentação de Banda Baile (atração a ser definida), com ritmos variados

23h45 - Preparação para Grande Virada e contagem regressiva para 2019

0h - Show Pirotécnico

0h15 - Continuação da apresentação de Banda Baile

2h - Animação com DJ, tocando os grandes sucessos nacionais e internacionais  

que embalaram 2018 (Piano Bar)



Orientações para solicitar sua reserva
A reserva deverá ser realizada exclusivamente através 
do site http://www.sescitaparica.com.br/reservas.php. 
Conforme acomodação padrão (solteiro, duplo ou 
triplo). 

Obs: Máximo de 03 acomodações por reserva.

Para apartamento individual será acrescentado  
30% do valor do apartamento duplo.

Será priorizado atendimento às solicitações de reservas 
conforme a categoria de apartamento e acomodações 
solicitadas, contudo, estarão sujeitas à distribuição dos 
hóspedes, conforme a disponibilidade (cama de casal, 
camas de solteiro, cama de casal + cama auxiliar ou 
camas de solteiro + cama auxiliar), ressaltando que 
não são garantidas vista, localização e numeração de 
apartamento.

 

Informamos que o Grande Hotel Sesc Itaparica  
dispõe de 62 acomodações com cama casal e  
17 acomodações com camas separadas (solteiro),  
sendo essas não reversíveis para casal.

No total o Grande Hotel Sesc Itaparica conta com  
as seguintes categorias e configurações de leitos:

02 Suítes Master (casal),

02 Suítes executivas (casal),

12 apartamentos “Standard” (casal),

03 apartamentos “Standard”(camas solteiro),

48 apartamentos Superiores (casal) e 14 apartamentos 
Superiores (cama solteiro).

Sendo 02 dos apartamentos listados com configuração 
para PPNE (Portador de Necessidades Especiais).



Veja, abaixo, a tabela de preços para Comerciários e Usuários  
(Preço por pessoa)

Valor do pacote de 28/12/2018 a 01/01/2019

Unidade Habitacional
PREÇO COMERCIÁRIO

APARTAMENTO DBL/TPL

PREÇO USUÁRIO

APARTAMENTO DBL/TPL

Suíte executiva R$ 1.680,00 (dbl/tpl) R$ 2.520,00 (dbl/tpl)

Suíte master R$ 1.560,00 (dbl/tpl) R$ 2.340,00 (dbl/tpl)

Apto. Superior R$ 1.440,00 (dbl/tpl) R$ 2.160,00 (dbl/tpl)

Apto. Standard R$ 1260,00 (dbl/tpl) R$ 1.892,00 (dbl/tpl)

 Dbl - duplo (duas pessoas) Tpl - triplo (três pessoas)

Informamos que as inscrições de reservas serão abertas a partir de  

dia 05/03/2018, exclusivamente através do link de reservas no nosso site: 

http://www.sescitaparica.com.br/reservas.php 

http://www.sescitaparica.com.br/reservas.php
http://www.sescitaparica.com.br/reservas.php



