
Programas de Experiências e Long Stay
Hotel Villa Rossa

Conheça a seguir as diferenças entre os dois formatos, suas regras e 
também, seus benefícios.



O que são nossos Programas?

Nada melhor do que ter aquele momento de férias sempre programado, não é?

Melhor que isso é, além de ter as férias programadas, poder adquirir as melhores opções de datas, 
com valores mais vantajosos do que os praticados habitualmente pelo Hotel e pagando por isso de 
uma maneira bem tranquila e suave.

Pensando nisso o Hotel Villa Rossa criou opções simples e flexíveis para que você organize, de 
maneira prática e rápida, seu ou seus, período(s) de férias.

São duas opções, o Programa de Experiências e o Programa de Long Stay.

Cada um deles tem suas particularidades e encaixarão perfeitamente dentro das suas características 
de viagem e necessidades.

Confira nas páginas a seguir as Diferenças, Regras e os principais Benefícios de cada Programa.



Diferenças entre os Programas
*Experiências* 
O Programa de Experiências possibilita a aquisição de vários períodos de férias de maneira 
intermitente, ou seja, você pode adquirir como no exemplo abaixo: 

• 2 finais de semana,   1 feriado prolongado  e   4 dias em férias de julho. 

Finais de 
semana

4 noites

Feriado 
prolongado

3 noites

Férias de 
julho

4 noites

Total de 
diárias 

adquiridas

11 noites

• No exemplo acima, temos a aquisição de 11 diárias de maneira fracionada, que fica disponível 
para utilização pelo prazo de 12 meses, prorrogável por mais 6 meses em caso de necessidade. As 
datas corretas de utilização não precisam ser definidas no momento da aquisição (exceto o 
feriado prolongado) e podem ser solicitadas no decorrer do ano. Tudo simples, prático e rápido.



Diferenças entre os Programas
*Long Stay* 
• O Programa de Long Stay possibilita a aquisição de vários dias de férias de maneira ininterrupta, 

ou seja, você pode adquirir entre 5 e 90 dias com valores especiais e benefícios exclusivos. 

Total de 
noites 

adquiridas

18 noites

• No exemplo acima, temos a aquisição de 18 diárias que deverão ser utilizadas de maneira corrida, 
sem intervalos e sem prorrogação. O período de aquisição correto deve ser definido no momento 
da contratação, para nos certificarmos que haverá disponibilidade por todo o período desejado.



Regras de Contratação

Programa de Experiências
• Período mínimo de 7 noites

• Definição imediata da categoria de 
acomodação contratada

• Finais de semana sempre com mínimo de 
2 noites (sexta a domingo)

• Definição das datas corretas poderá ser 
feita posteriormente

• *Early Check-in, Late Check-out e 
upgrade serão concedidos sempre 
mediante disponibilidade

• **Cortesia de 2 crianças a partir da 
categoria Luxo Superior

• Pagamento antecipado em até 12x iguais

Programa de Long Stay
• Período mínimo de 5 noites

• Definição imediata da categoria de 
acomodação contratada

• Definição imediata do período contratado

• *Early Check-in, Late Check-out e upgrade 
serão concedidos sempre mediante 
disponibilidade

• **Cortesia de 2 crianças a partir da 
categoria Luxo Superior

• Pagamento antecipado em até 12x iguais



Benefícios

Programa de Experiências
• Tarifa diferenciada da regular

• Flexibilidade de períodos

• Pagamento em até 12x

• Early Check-in*

• Late Check-out*

• Upgrade de categoria*

• Cortesia de até 2 crianças**

Programa de Long Stay
• Tarifa diferenciada da regular

• Pagamento em até 12x

• Early Check-in*

• Late Check-out*

• Upgrade de categoria*

• Cortesia de até 2 crianças**



Consulte nossa 
Central de Reservas 

ou seu Agente de Viagens

Telefone (11) 4713.5560   

Email: reservas@villarossa.com.br

WhatsApp (11) 96913.8522


