
APTO° MASTER MAR APTO° LUXO MAR 
  APTO° MASTER | 

CHALÉ MASTER
APTO° LUXO CHALÉ STANDARD CASA 

(TV por assinatura + ar + 

frigobar)

(TV por assinatura + ar + 

frigobar)

(TV por assinatura + ar + 

frigobar)

 (TV por assinatura + ar + 

frigobar)
(TV + ar + frigobar)

(TV por assinatura + 

ventilador + frigobar)

 Individual - - - - - -

Duplo R$1.881,00 R$2.430,00 R$1.704,00 R$2.202,00 R$1.509,75 R$1.290,00

Triplo R$2.782,50 R$3.588,00 R$2.521,50 R$3.258,00 R$2.242,50 R$1.881,00

Quádruplo R$3.684,00 R$4.746,00 R$3.339,75 R$4.314,00 R$2.976,00 R$2.471,25

Quíntuplo R$3.094,50
Criança (7 a 12 anos) R$704,25 R$909,75 R$641,25 R$828,00 R$569,25 R$483,75

APTO° MASTER MAR APTO° LUXO MAR 
  APTO° MASTER | 

CHALÉ MASTER
APTO° LUXO CHALÉ STANDARD CASA 

(TV por assinatura + ar + 

frigobar)

(TV por assinatura + ar + 

frigobar)

(TV por assinatura + ar + 

frigobar)

 (TV por assinatura + ar + 

frigobar)
(TV + ar + frigobar)

(TV por assinatura + 

ventilador + frigobar)

 Individual - - - - - -

Duplo R$2.069,25 R$2.675,25 R$1.874,25 R$2.421,75 R$1.660,50 R$1.419,00

Triplo R$3.061,50 R$3.954,75 R$2.773,50 R$3.579,75 R$2.466,75 R$2.069,25

Quádruplo R$4.053,75 R$5.235,00 R$3.672,75 R$4.737,75 R$3.273,75 R$2.718,00
Quíntuplo R$3.405,00

Criança (7 a 12 anos) R$774,75 R$1.003,50 R$705,00 R$913,50 R$626,25 R$532,50

APTO° MASTER MAR APTO° LUXO MAR 
  APTO° MASTER | 

CHALÉ MASTER
APTO° LUXO CHALÉ STANDARD CASA 

(TV por assinatura + ar + 

frigobar)

(TV por assinatura + ar + 

frigobar)

(TV por assinatura + ar + 

frigobar)

 (TV por assinatura + ar + 

frigobar)
(TV + ar + frigobar)

(TV por assinatura + 

ventilador + frigobar)

 Individual - - - - - -

Duplo R$3.096,00 R$4.008,00 R$2.817,00 R$3.649,50 R$2.496,00 R$2.125,50

Triplo R$4.537,50 R$5.867,25 R$4.131,75 R$5.345,25 R$3.634,50 R$3.111,75

Quádruplo R$5.979,00 R$7.726,50 R$5.447,25 R$7.041,00 R$4.773,00 R$4.090,50

Quíntuplo R$5.102,25

Criança (7 a 12 anos) R$1.155,75 R$1.497,00 R$1.037,25 R$1.341,75 R$927,75 R$797,25
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  Trabalhador do Comércio e Dependentes

  Empresário 

  Conveniado e Dependentes

  Público em Geral 

APTO° MASTER MAR APTO° LUXO MAR 
  APTO° MASTER | 

CHALÉ MASTER
APTO° LUXO CHALÉ STANDARD CASA 

(TV por assinatura + ar + 

frigobar)

(TV por assinatura + ar + 

frigobar)

(TV por assinatura + ar + 

frigobar)

 (TV por assinatura + ar + 

frigobar)
(TV + ar + frigobar)

(TV por assinatura + 

ventilador + frigobar)

 Individual - - - - - -

Duplo R$4.512,75 R$5.838,75 R$4.090,50 R$5.292,00 R$3.626,25 R$3.096,00

Triplo R$6.604,50 R$8.545,50 R$6.013,50 R$7.779,00 R$5.279,25 R$4.529,25

Quádruplo R$8.695,50 R$11.253,00 R$7.935,75 R$10.266,00 R$6.932,25 R$5.954,25

Quíntuplo R$7.421,25

Criança (7 a 12 anos) R$1.678,50 R$2.173,50 R$1.514,25 R$1.961,25 R$1.350,00 R$1.161,00

  7. PARA RESERVAS REALIZADAS PRESENCIAL POR SORTEIO -  No momento da reserva a escolha da acomodação será de acordo com o 

número de pessoas e conforme nossa disponibilidade. Não informamos o número da acomodação.

  5. Categoria CASA só poderá ser reserva a partir de 4 pessoas pagantes

  6. Para pagamentos presenciais parcelamos nos cartões: Visa em até 10X, Mastercard e Hipercard em até 12X – parcela mínima de R$ 

40,00 (NÃO ACEITAMOS CARTÕES DE TERCEIROS – mesmo com senha). Para pagamentos online parcelamos em até 6 vezes. 

  4. Na categoria CASA o valor para 6 hóspedes em diante corresponderá ao resultado do valor de Quíntuplo subtraído do valor de 

Quádruplo. Nas DEMAIS CATEGORIAS o valor para 5 hóspedes em diante corresponderá ao resultado do valor de Quádruplo subtraído do 

valor de Tríplo.

  Público em Geral 

  1. Diárias com início às 15h e término às 13h.
  2. Crianças de 0 a 6 anos não pagam, de 7 a 12 anos pagam valor de criança;

  3. Diária com pensão completa ( café, almoço e jantar).

  Observações:

Central de Reservas

Turismo Social | Sesc Iparana - Hotel Ecológico

Rua José de Alencar, 150 | Iparana, Caucaia - CE

0 800 275 5250 | 85 9 9184 1750 | www.sesc-ce.com.br



É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou adolescentes, menores de 18 anos, os quais devem estar acompanhados dos pais 

(pai e mãe) ou de responsável legal que portar termo de autorização do Juizado de Menores.

“Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou 

responsável.”

·         Casa Grande – Mínimo 10 pessoas, Máximo  14 pessoas

3.       As inclusões serão aceitas até o dia 20.01.2019 na central de reservas;

4.        Menores de 04 anos são isentos de pagamento, desde que acompanhadas dos pais ou responsáveis;

Importante: MENORES DE 18 ANOS SÓ SERÃO INCLUSO NA RESERVA COM APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E/OU AUTORIZAÇÃO DOS PAIS 

POR ESCRITO.

·         Apartamento Luxo – Mínimo  2 pessoas, Máximo  4 pessoas

·         Apartamento Master – Mínimo  2 pessoas, Máximo  4 pessoas

·         Chalé Standard – Mínimo 2 pessoas, Máximo  3 pessoas

·         Chalé Master – Mínimo  2 pessoas, Máximo  4 pessoas

·         Casa simples – Mínimo  4 pessoas, Máximo  6 pessoas

7. A Carteira Sesc deve está atualizada.

Confirmação das Reservas

1.       Cada senha dará direito a reserva de uma acomodação.

2.        A reserva será realizada de acordo com a disponibilidade de vagas e com a quantidade mínima de hóspedes por acomodação, conforme abaixo;

2. Só participará do sorteio o comerciário titular maior de 18 anos, caso não possa comparecer poderá ser representado por apenas 1(um) de seus 

dependentes.

3.As carteiras do Sesc serão depositadas em urna das 08h às 08h55min.

4. O sorteio ocorrerá às 09h.

5. A carteira sorteada dará direito a uma senha que permitirá a realização da reserva.

6.O sorteio dos conveniados e usuários será realizado simultaneamente.
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REGULAMENTO PARA RESERVAS DE PACOTES NO SESC IPARANA

Para melhor aproveitamento de nossos serviços, leia atentamente as informações abaixo:

1. O atendimento para concluir a reserva será pela ordem do sorteio.

8.        O titular da reserva não poderá ser substituído, em caso de desistência do titular será chamada a lista de espera.

responsável.”

5.       A  reserva só será feita mediante o pagamento, que poderá ser realizado da seguinte forma:    

6.       À vista, parcelado em até 10 vezes nos cartões Visa, 12 vezes nos cartões Hipercard e Mastercard, o titular do cartão precisa estar presente e com RG, 

NÃO ACEITAMOS CARTÕES DE TERCEIROS MESMO COM SENHA (ordem de serviço 12/2014). Cheque do dia de pessoa física que possua carteira do Sesc.

7.       Dispomos de acomodação para Deficiente físico somente em apartamento hotel e apartamento luxo.


