SEJA BEM VINDO PLAYER,
O Winter Play, case de sucesso da linha premium do Grupo ALL, nasceu há 15 anos em Florianópolis, logo na 2ª
edição adotou Jurerê Internacional como sua casa, e hoje é um dos eventos mais conceituados do Sul do país.
Para celebrar a 15ª edição, em 2019, o Weekend Party que faz parte do calendário das principais festas de música
eletrônica do Brasil, ganha mais um dia de programação. O evento tem sua data confirmada, e esse ano ocorre
durante o feriado de Corpus Christi, entre os dias 20 e 23 de junho.
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HOSPEDAGEM DE LUXO
O Winter Play trouxe ao Brasil o conceito Club House,
que une entretenimento, serviços diferenciados e
hospedagem de alto padrão.
São oferecidos aos players os dois principais hotéis de
Jurerê Internacional, as opções de pacotes com 3 ou 4
diárias estão disponíveis no IL Campanario Villaggio
Resort e Jurerê Beach Village.
As acomodações localizadas a poucos metros do mar,
oferecem quartos totalmente equipados, além do lazer
garantido com piscinas aquecidas, sauna, fitness center,
spa, sala de jogos e transfers para as festas no Music Park.
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CRONOGRAMA OFICIAL
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DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM
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VENDA DOS PACOTES WINTER PLAY 2019:
Após a definição do pacote, será gerado um localizador (código do Player 2019).
O código localizador deverá ser repassado para aqueles que desejam ficar no mesmo quarto, excluindo
a categoria single, sendo que o mesmo deverá ser informado no ato da compra e o sistema automaticamente
identificará o tipo de pacote escolhido e cadastrado para seu código do Player 2019.
Exemplo: O primeiro comprador de um quarto triplo irá gerar um código de três letras (exemplo GHB), o qual
deverá ser utilizado pelos seus amigos para a compra dos dois lugares restantes.
O código localizador não garante a compra no mesmo lote para as pessoas indicadas.
O valor de cada produto corresponde ao preço por pessoa no tipo de apartamento selecionado.
O titular da primeira compra (que recebeu o código de antigo Player) será responsável financeiramente pela ocupação total do mesmo.
A mudança de titularidade tem data limite para troca e não garante o valor pago pelo primeiro comprador. Caso o titular mude e o
lote não estiver no mesmo que este comprou, deverá ser pago a diferença de valor do lote vigente, assim como para troca de categorias
(single, duplo, triplo e quádruplo).
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O PACOTE DO WINTER PLAY 2019 INCLUI:
Hospedagem de quinta-feira (check-in 20/jun às 15h) a domingo (late check-out 23/jun às 15h) na categoria do apartamento
confirmado (incluso café da manhã);
Transfers do hotel - festas - hotel. Não estão inclusos transfers aeroporto - hotel - aeroporto;
Acesso a todas as festas oficiais do evento;
Pacotes de hospedagem single terão direito a uma pulseira day-use para acompanhante, válido exclusivamente para a
programação de sexta-feira ou sábado;
Festas exclusivas para hóspedes;
Vantagens na compra de camarotes exclusivos;

Também oferecemos entradas gratuitas para as prévias do Winter Play que acontecem ao redor do
Brasil, chamados Showcases, para os compradores dos pacotes ou do ingresso para o Winter Play 2019.
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POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE PACOTE:

Na hipótese de cancelamento de reserva de apartamentos serão aplicados os seguintes critérios:
Para cancelamentos até 30 dias antes do evento será reembolsado 60% do valor pago;
Durante o período de 30 dias que antecedem o evento, o valor pago não será reembolsado;
Em caso de NoShow (não comparecimento na data do evento), o valor pago não será reembolsado. Caso queira ser substituído um
NoShow, o novo titular pagará a diferença do pacote vigente no balcão do evento.
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REGRAS DO HOTEL PARA O WINTER PLAY:
No check-in é necessário o preenchimento de uma autorização que serve como garantia para qualquer dano material
ou avaria que possa ocorrer no apartamento ou dependências do hotel. Cada hóspede deverá disponibilizar um cartão
de crédito de sua titularidade (caso o cartão seja de terceiros deverá ser apresentada uma procuração autorizando o
uso) para que seja feita uma pré-autorização de débito no valor de R$ 1.000,00 que deverá ser cancelada no chek out.
Não transitar pelo lobby portando bebidas alcoólicas;

Não fumar em áreas não permitidas por lei;

Não transitar pelo lobby e restaurantes sem camisa ou traje
de banho;

Respeitar as normas de identificação de convidados;

Não transitar nas áreas internas sem identificação, evitando
possíveis constrangimentos;
Respeitar a lei do silêncio;
Não consumir bebidas alcoólicas no café da manhã;

Durante os eventos no Music Park é disponibilizado
chapelaria gratuita para guardar celulares, carteiras,
documentos e máquinas fotográficas. Não será permitido a
entrada no evento com camisa de time, regatas, bermuda,
chinelo, correntes e óculos de sol;
Quem não está hospedado no hotel não tem acesso aos
quartos.

Não lançar objetos pelas janelas;
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VISITE O SITE
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ESTRUTURA DE LAZER

Área fitness;
Spa;
Piscina.

ESTRUTURA DOS APARTAMENTOS SUÍTES:
Quarto de 60m2 com sala, cozinha americana e quarto independente com
minicloset, cama casal Queen Size e banheiro com hidro vertical. Sofá-cama na
sala, TV a cabo, frigobar e internet WI-FI gratuitos.
ESTRUTURA DOS APARTAMENTOS SUÍTES JÚNIOR:
Quarto de 40m2 com apoio de cozinha, microondas, frigobar e internet WI-FI
gratuito. Quarto com 2 camas de solteiro ou 1 casal Queen Size e sofá-cama.
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VISITE O SITE
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ESTRUTURA DE LAZER

Área fitness;
Spa;
Piscina.

ESTRUTURA DOS APARTAMENTOS SUÍTES:
Quarto de 52m2 com sala, cozinha americana e quarto independente com
minicloset e cama casal. Sofá na sala, TV a cabo, frigobar e internet WI-FI gratuitos.
ESTRUTURA DOS APARTAMENTOS STUDIOS:
Quarto de 27m2 com apoio de cozinha, microondas, frigobar e internet WI-FI
gratuito. Quarto com 2 camas de solteiro ou 1 casal Queen e mais uma cama de
solteiro extra.
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PONTOS DE VENDA:

Comissários autorizados
Grupo ALL
REALIZAÇÃO:
CONTATOS OFICIAIS:

Fones: +55 48 3028 9400 / +55 48 9 9182 9328
winterplay@grupoall.com.br / reservas1@musicpark.com.br
www.winterplay.com.br

www.grupoall.com.br

