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SINPOSPETRO FIRMA PARCERIA
COM HOSPEDAGENS EM HOTEIS DO GRUPO
DiROMA EM CALDAS NOVAS
Mais uma reivindicação dos trabalhadores
AGORA CHEGOU A SUA VEZ, FIQUE
associados atendida. Fechamos mais uma parceria
SÓCIO PARA APROVEITAR MAIS
para beneﬁciar os nossos associados com hospeda- ESSE BENEFÍCIO CONQUISTADO
gens nos empreendimentos do Grupo diRoma em
PELO SEU SINDICATO.
Caldas Novas - GO.
Com essa nova parceria o Associado do
Sindicato terá o benefício de se hospedar em um
dos empreendimentos do Grupo diRoma, que é um
dos maiores grupos hoteleiros de Caldas Novas,
com preços bem mais acessíveis para o trabalhador
e sua família aproveitarem momentos de lazer.
O Sindicato não mediu esforços para negociar
e encontrar as melhores propostas que atendessem
aos interesses dos trabalhadores e ﬁrmou convênio
com 02 empresas em Caldas Novas para os nossos
associados e suas famílias terem descontos reais
em hospedagens em um dos melhores e maiores
grupos de hotelaria da cidade das águas quentes.
Para usar esse benefício é muito simples, basta escolher um entre os quatro hotéis do Grupo diRoma
participantes, escolher a data e ligar para o corretor responsável pelo hotel escolhido, informar seu
nome completo e o número da sua carteirinha de associado do Sindicato, o corretor vai conﬁrmar com o
Sindicato se está tudo certo e logo em seguida vai conﬁrmar com o trabalhador a hospedagem para a
data escolhida. Os pagamentos serão feitos diretamente para os corretores.

diRoma Internacional Resort
nãoassociado
Diária de segunda a sexta-feira

R$

140,00

associado
R$

Pacote de final de semana, sexta,
sabado e domingo.

R$

(o pacote)

100,00
(a diária)

(a diária)

380,00

R$

320,00

(o pacote)

Quantidade de ocupantes
até 05 adultos e 02 crianças de até 5 anos por
apartamento.
até 05 adultos e 02 crianças de até 5
anos por apartamento.

diRoma Fiori
nãoassociado
Diária de segunda a sexta-feira
Pacote de final de semana, sexta,
sabado e domingo.

R$

140,00

associado
R$

(a diária)

R$

(o pacote)

100,00
(a diária)

380,00

R$

340,00

(o pacote)

Quantidade de ocupantes
até 05 adultos e 02 crianças de até 5 anos por
apartamento.
até 05 adultos e 02 crianças de até 5
anos por apartamento.

L' acqua diRoma
nãoassociado
Diária de segunda a sexta-feira

R$

Pacote de final de semana, sexta,
sabado e domingo.

R$

(a diária)

(o pacote)

associado

150,00

R$

450,00

R$

Quantidade de ocupantes

130,00
(a diária)

até 05 ocupantas por apartamento

400,00

até 05 ocupantas por apartamento

(o pacote)

TABELAS ATUALIZADAS DIA 20/09/2020.

Salim
(64)99302-7773
- Os valores são referentes apenas a
hospedagem e não incluem nenhum tipo
de alimentação.
- O associado deverá entrar em contato
com o representante da locadora para
fazer as reservas e se identiﬁcar com o
nome completo e o numero da carteirinha
do sindicato.
- As reservas deverão ser feitas de
Segunda a Sexta de 08:00Hs às 17:00Hs.

OS VALORES DAS TABELAS NÃO SE APLICAM PARA FERIADOS E PERÍODO DE FÉRIAS (ALTA TEMPORADA). NESSES PERÍODOS AS TABELAS
SE AJUSTAM DE ACORDO COM A DEMANDA. MESMO ASSIM O ASSOCIADO TEM DESCONTOS COMPATIVEIS.

DiROMA INTERNATIONAL RESORT
Conforto e tranquilidade é
o que lhe espera no diRoma
International Resort. Um
condomínio de lazer localizado
na maior estância hidrotermal do
mundo. Um complexo para o seu
lazer e de sua família. O Hotel
conta com uma programação de
lazer voltada para todas as
idades. Caminhadas,
hidroginástica, recreação infantil,
jogos e muito mais.

DiROMA FIORI
No diRoma Fiori você vai se
sentir em casa, além de muito conforto,
oferecemos opções variadas de muito
lazer e diversão. Nossa estrutura é
completa e perfeita para toda família.
Nosso parque aquático tem tudo para
horas de muita diversão.Piscinas de
águas termais, toboáguas, ofurô, saunas,
duchas, bar molhado, recreação
monitorada, quadra de esportes, sala de
jogos e brinquedoteca. Venha fazer
Passeios ecológicos (opcional),
caminhadas e muito mais.

L’ ACQUA DiROMA
Imagine um lugar cheio de vida e energias positivas
onde a natureza maravilhosamente se faz presente
através das suas águas termais. Uma incrível
estrutura muito bem planejada e charmosa onde cada
detalhe foi feito para atender os mais variados gostos.
Este é o L'acqua diRoma, o mais novo
empreendimento do Grupo diRoma, com um parque
aquático com mais de 16.000 metros quadrados com
opções variadas de lazer, diversão e descanso como
cinema, academia, espaço gourmet e salão de jogos.
O L'acqua diRoma se divide em cinco modernos e
aconchegantes blocos (L'acqua I, II, III, IV e V),
construídos com requinte e a qualidade do Grupo
diRoma, estes blocos ﬁcam em volta de um incrível e
convidativo parque aquático, o Jardins Acqua park.
Piscina de ondas, escorregador, super tobogãs,
duchas, ofurô, brinquedoteca, bares molhados,
restaurante e muito mais!

