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TERMAS RESORT SPA 

MACHADINHO 

07 A 11/08/2022 

 

1ª Dia - 07/08/2022 –Domingo – Saída de Farroupilha ás 07 horas seguindo para Machadinho, almoço 

no caminho (não incluso), chega prevista por volta das 16 horas, instalação no Hotel Termas Resort SPA, 

restante da tarde e noite livre. 

 

2º, 3º, 4º Dias –Segunda/terça/quarta-feira- Destinados a usufruir da infraestrutura do Resort. 

 

 Aqui no #PlanetaMachadinho acontece o pacote mais queridinho de todos. Além da gastronomia 

de nível internacional, na quarta feira temos costelão, as bebidas serão free durante o almoço e o 

jantar no restaurante do hotel. 

 Descrição de bebidas 

• Refrigerante - Marcas de refrigerante a serem servidos: (O hóspede irá se servir na mesa no 

buffet) 

Coca-Cola,Coca-Cola Zero, Sprite e Guaraná 

• Sucos - Sucos do dia (O hóspede irá se servir na máquina no buffet) 

4 sabores de sucos alternados por dia 

• Chopp 

Chopp na tulipa pelo garçom 

• Água 

Garrafa de água com e sem gás 

 

Acesso livre a todas as piscinas! 

São 09 piscinas, todas com água termal a 45,5° direto da fonte, sendo elas: 

06 piscinas externas e 03 piscinas internas.  

Dentre elas Piscina com tobogã, Piscina com bar molhado e ofurôs, Piscina infantil, Complexo de inverno 

e muito mais! 

01 Banho de Lama Negra por pessoa: 

No Check-in cada hóspede ganhará 01 vale banho corporal de lama negra. 

Benefícios: Ajuda no relaxamento, acalma a pele, dores reumáticas, ajuda no combate das impurezas 

(acne e oleosidade, por exemplo). Cicatrizante, analgésica e tonificante.  

Pensão completa (café colonial à tarde, jantar, café da manhã e almoço). 

 

Spa Ilex: 

Oferecemos terapias diferenciadas, massagens, banhos e uma linha completa de cosméticos elaborados 

com os ativos poderosos da erva-mate. 

Também contamos com salão de beleza, com serviços de escova, de manicure e pedicure. 

Hora do Chardonnay ao pôr do sol (todas as quartas-feiras e sábados): 
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Momento com degustação do vinho especial da casa Chardonnay Tochetto, com acompanhamento de 

queijos franceses, tudo isso ao som de violão clássico e nosso lindo pôr do sol. 

 

Estrutura: 

Cancha de Bocha, Sala de Jogos (Carteado, Sinuca, Pingue-Pongue, Play station e X-box), Cantinho do 

Chimarrão, Sala de TV, 02 Restaurantes, Salas para Reuniões, Anfiteatro, 04 Pistas de Boliche 

Eletrônico, Lojas, Artesanato, Academia, Espaço Baby, Bosque, Ampla Área Verde para Caminhada, 

Casa do coelho, SPA com Salas para Massagens, Terapias, e Salão de beleza, Elevadores com Vista 

Panorâmica, Bar Alexander e Daiquiri, Calefação, Campo de Vôlei e Futebol de areia, Quadra de Tênis 

de Saibro, Campo de Futebol sete, Galpão José Mendes. 

 

Apartamentos possuem: 

Televisor Led 32”, Frigobar, Telefone, Ar condicionado, Calefação, Secador de cabelo, Internet Wi-Fi, 

Cofre Digital. 

Todos os aptos possuem água termal a 45,5° graus diretos da fonte. 

 

Atividades de lazer: 

Contamos com Recreação para adultos e crianças a partir de 03 anos de idade das 09h às 23h (em 

grupos), caso preferir exclusividade para seu filho (a) temos o serviço de babá (R$ 50,00 para há primeira 

hora e R$ 70,00 para a segunda. A partir de 03 horas fica R$ 25,00 por hora), a solicitação deste serviço 

precisa ser feita 07 dias antes da vinda. 

Música ao vivo, Caminhadas, Hidroginástica, Bingos, Teatro, Torneio de Carteado, Passeio de Bike e 

muito mais. 

Atividades opcionais:  

Passeios jardineira com destino ao Museu Alma Campeira, Museu Mirante Torres, Cascata do Tigre, 

Pesque & Pague Bosque Tranquilitate, Café Colonial e Cachaçaria Acanhadinha, Passeio de Trator e 

Ervateira. (Serviços à parte, não inclusos na diária). 

 

5º Dia- 11/08/2022 – Quinta-feira – Almoço e desocupação do hotel retornam para cidade de origem. 

Até a próxima. 

 

Nosso Pacote Inclui: 

 

-Ônibus categoria turismo, 

-04 Diárias completas (café, almoço, café da tarde, jantar), 

-Bordo no ônibus (água, refri, bolachas, bombons, balas), 

- Seguro transporte, 

- Mínimo 20 pessoas. 

Nosso pacote não Inclui: 

 

 

Despesas extras 

  

 

 

Valor por pessoas: 

 

Avista: R$ 1.850,00 

Entrada de R$ 380,00 + 4x no cheque de R$ 380,00 

 

 


