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SÃO JOAQUIM PARK HOTEL - 3*SUP 
 

Rua João Batista Viecili 58. Centro. São Joaquim. CEP 88.600-000. SC  
Tel: (49) 3233-1444. www.saojoaquimparkhotel.com.br 
 

A Serra Catarinense é uma ótima opção de viagem para um final de 
semana, um feriadão ou para as férias. Além de paisagens bonitas, 
atrações interessantes e bons restaurantes, o visitante ainda pode ter a 
sorte de presenciar a neve, já que esta é a região mais fria do Brasil, 
registrando temperaturas negativas com frequência no inverno. 
Um lugar perfeito para os hóspedes que visitam São Joaquim, tanto para 
negócios, quanto para turismo. Um hotel executivo, simples, sem grandes 
luxos, mas correto e honesto, sendo o melhor a sua localizado na Praça 
João Ribeiro no centro da cidade, ao lado da Igreja Matriz, onde a pé, os 
hóspedes podem usufruir do Boulevard da cidade, das praças e das áreas 
comerciais. 
 

Dispõe de 44 apartamentos Standard com distribuição em individual, 
duplo ou triplo, podendo ajustar camas extras, caso seja necessário. É um 
hotel livre de fumo em todas as áreas e habitações. Todos os quartos tem 
tamanho razoável, luminosos e o conforto básico, oferecendo uma gama 
de comodidades esperadas de um hotel desta categoria: TV, frigobar, som 
ambiente, calefação, telefone, Wi-Fi livre e cortesia com jarra elétrica 
para o chimarrão e chá.  
 

O Snow Bar, é um lugar muito frequentado por hóspedes e moradores que 
apreciam um bom vinho de altitude, uma boa cerveja ou um cocktail, que 
esquentam as frias noites de uma das cidades mais frias. 
É sem dúvida o contexto ideal em São Joaquim para um Encontro como o 
VAM 2021, onde os enófilos, não só amantes do vinho, mas também 
gourmets e gourmands se encontrarão no paraíso. 

http://www.academiadovinho.com.br/
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1.- PACOTE DE HOSPEDAGEM e SEGURO 
 

 

➢ 3 noites do 11 NOV (5ª feira), a partir das 14h00 a 14 NOV (DOM), até as 12h00 no São Joaquim Park 
Hotel  

➢ Opção de pacote de 2 noites de 6ª a DOM (12 a 14 NOV). 
➢ Opção de noites adicionais para Pré-VAM da 4ª a 5ª feira (10 a 11 NOV). Ou depois para quem desejar 

ficar por mais tempo a partir do DOM 14 NOV.    
➢ Em final de semana não aceita reservas para 1 noite (6ª a SAB ou de SAB a DOM). Mínimo pacote de 

2 noites de 6ª a DOM!  
 

 

1.1.- PREÇOS HOSPEDAGEM 
 
 

Preços POR PESSOA EM R$ 
Incluindo Taxas de Serviço e Impostos 

Dispõe no total de 44 unidades habitacionais todas iguais 
Temos bloqueio de todo o hotel para o Encontro.  
Reservas exclusivamente através desta Central.  

Pacote 
base de 

2 NOITES do 
12 a 14 NOV 
(6ª a DOM) 

Pacote 
base de 

3 NOITES do 
11 a 14 NOV 
(5ª a DOM) 

 
NOITE EXTRA 
para Pré ou 
Post VAM 

 Categoria Ocupação 

Apartamento Standard  
Casal ou  

Twin (2 camas solteiro) 
- Aprox. 22 m2 - 

Em Individual (SGL) 435,00 635,00 210,00 

Em Duplo (DBL) 345,00 500,00 160,00 

Em Triplo (TPL) 295,00 435,00 145,00 

Criança acima de 6 anos com 
2 Adultos em Duplo  

290,00 430,00 140,00 

 

NOTAS: 1ª e 2ª Criança até 6 anos incompletos (menor a 6 anos) acomodadas com 2 Adultos em DBL, é 
cortesia! | QDL e 2ª Criança acima de 6 anos sob consulta | TPL, QDL e Crianças são em camas solteiro 
extras   
 

 

 
Inclui  

 

• Pacote de 3 ou 2 noites, e/ou noite adicional antes ou depois, conforme escolha na tabela 
acima.  

• Café da manhã estilo buffet servido no restaurante no último andar do Hotel.   

• Todas as Taxas e Impostos 

 

http://www.academiadovinho.com.br/
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1.2.- SEGURO DE ASSISTÊNCIA e CANCELAMENTO EM VIAGENS com UP-GRADE C-19  
 

✓ Considerando ainda a situação epidemiológica, para participar no Encontro é obrigatório ter um 
Seguro de Assistência em Viagem. Seguro é aquilo que é feito para não utilizar, mas em caso de 
necessidade deve ser um produto seguro e ágil de utilização, como é o caso do Seguro Viagem 
Affinity Nacional (11 a 14 NOV – 4 dias).  

✓ Com Cobertura de até R$ 30.000,00.  
-Com Seguro Cancelamento até R$ 1.000,00.  
-Até 64 anos R$ 38,00 | Dias adicionais R$ 9,00  
-De 65 até 85 anos R$ 57,00 e dia acional R$ 14,00  

✓ Pacote Up-Grade COVID-19 com Cobertura até R$ 28.000,00: R$ 55,00 | Dais adicionais R$ 14,00 
por dia. Sob consulta coberturas maiores.  

 
1.3.- PRAZO PARA RESERVAS 

 

• Até 30 SET 2021. 

• Se tem a real intenção em participar, não deixe para o final e solicite sua reserva quanto antes 
dispondo de um número limitado, sendo exclusivamente essas 44 unidades. 

• IMPORTANTE: As tarifas acima são especiais para o Encontro, mas com condição de reserva mínima 
de 30 unidades. Portanto prestigie o Hotel Oficial para chegar a esse número mínimo.  
Se não chegar a esse número mínimo pode ter acréscimo.   
 

1.4.- FORMA DE PAGAMENTO 
 

A vista facilitada. Ou seja: 

• No momento da confirmação da reserva, 50% do valor total da hospedagem e seguro.  

• Até 18 OUT, pagamento total do restante 50%. 

• Pagamentos em transferência bancária/PIX.  

• Dados para depósitos: Banco Itaú (341). Agência 0925. C/C 20.404-2. Titular Zênithe Viagens e 
Turismo Ltda. CNPJ/PIX 41.711.581/0001-57. Enviar comprovante via e-mail a 
financeiro@zenithe.tur.br  

• Nota Importante: Caso o encontro não possa ser realizado por motivo da Epidemia, os valores pagos 
serão reembolsados integralmente.  
 

1.5.- POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
 

Aceitos quando comunicados por escrito seguindo os seguintes prazos: 

• Até 30 SET sem qualquer custo.  

• Entre 1 e 18 OUT, custo de 25% do total. 

• De 19 OUT ao dia do check-in 11 NOV, não apresentação ou desistência durante a estadia, custo 
total de 100% sem reembolso dos valores pagos. 

 

1.6.- OBSERVAÇÕES  
 

• Horário de check in a partir das 14:00h e horário de check out até às 12:00h.  

• As tarifas acima são por pessoa e pelo pacote de 3 ou 2 noites na acomodação indicada, assim com 
diária adicional no início ou no final.  

• Terão prioridade as reservas para o pacote completo do VAM 2021 de 3 noites. 

• Prestigie o Encontro ficando no Hotel Oficial, existindo uma taxa de inscrição no Encontro mais 
benéfica para quem fica no hotel.   

 

http://www.academiadovinho.com.br/
mailto:financeiro@zenithe.tur.br
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1.7.- RESERVAS 
 

• Na Zênithe Travelclub de Belo Horizonte. Minas Gerais.  
Operadora e Consultoria em experiências e viagens EnoGastronômicas e de Conhecimento.  

• Tels.: Fixo: (31) 3225-7773 | Cel./WhatsApp: (31) 99791-8093  

• Contato: Germán Alarcón-Martín. german@zenithe.tur.br e Cel/WhatsApp (31) 99834-2261, 
membro original do Fórum Enológico e Coordenador Geral do VAM na trilogia de Tiradentes (2006, 
2007 e 2008)  

 

1.8.- PROCEDIMENTOS DE RESERVA 
 

• Passo 1: Envie sua Ficha de Solicitação de Reserva (sob consulta prévia) ao contato acima 
preenchida na qual consta se deseja pacote 2 ou 3 noites, noites adicionais, antes ou depois, número 
de pessoas, quantidade de apartamentos, se deseja apartamento Casal ou Twin e se tem crianças 
envolvidas com suas devidas idades.  
Precisamos seus dados para registro e emissão dos recibos.  

• Passo 2: A Zênithe Travelclub encaminhará retorno em no máximo 72 horas (dias úteis) com a 
confirmação da pré-reserva.   

• Passo 3: Para a confirmação final da reserva será necessário o envio do comprovante de depósito 
de 50% do pacote conforme indicado no tópico “1.4.- da Forma de Pagamento”.   

• Passo 4: Até 5 dias após o recebimento do comprovante de pagamento será emitido e enviado recibo 
referente aos serviços solicitados, o que reconfirmará sua reserva.  

• Sendo que o hotel está reservado por completo para o Encontro, não haverá emissão de voucher. 
Simplesmente se apresentar no check-in informando o nome.  

 
2.- INSCRIÇÃO NO VAM  
 

2.1.- TAXA DE INSCRIÇÃO NO ENCONTRO 
 

• Será oferecida taxa mais favorecida para quem prestigiar em ficar hospedado no Hotel 
Oficial, sendo que foram negociadas as condições especiais para o encontro e hospedagem em 
troca de um mínimo de 30 acomodações ocupadas.  

• A inscrição no evento Inclui: Evento de Boas Vindas (5ª feira 11 NOV), TSV (6ª feira 12 NOV) e 
Evento e Jantar de Encerramento (SAB 13 NOV)  

• Comissão Organizadora:   
-Alberto Cury. Joinville (SC). (47) 99984-4390. albertocury@terra.com.br 
-Lígia Peçanha. Rio de Janeiro (RJ). (21) 99943-4524. lmtpecanha@gmail.com 
-Ricardo Lemos. Joinville (SC). (47) 9972-2232. rlemos007@terra.com.br  

• Inscrição e informações, fazer contato com Alberto Cury de Joinville 

• Reserva de Hospedagem e Transportes, fazer contato com Coordenador de Logística Operacional: 
Germán Alarcón-Martín de Belo Horizonte: german@zenithe.tur.br Cel./WA (31) 99834-2261 

• Para atualização das infos entrar na web do VAM www.vam2021.com.br  
 

2.2.- BOAS VINDAS, TSV, JANTAR DE ENCERRAMENTO E DEGUSTAÇÕES OPCIONAIS 
 

• Os eventos oficiais serão realizados em lugar por determinar dentro da cidade de São Joaquim.  

• Outros possíveis almoços ou jantares opcionais em outros lugares da cidade e/ou em vinícolas 
próximas a cidade, ou outras atividades no destino estarão devidamente indicados no Programa do 
Encontro organizadas diretamente pelo Comissão Organizadora do VAM 2021, do qual depende nossa 
organização exclusivamente para o Pacote de Hospedagem e outros serviços adicionais como Central 
de Reserva. 

http://www.academiadovinho.com.br/
mailto:german@zenithe.tur.br
mailto:albertocury@terra.com.br
mailto:lmtpecanha@gmail.com
mailto:rlemos007@terra.com.br
mailto:german@zenithe.tur.br
http://www.vam2021.com.br/
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• As reservas e demais informações sobre a Inscrição e Atividades do Programa, por favor, entrar no 
site oficial do encontro acima ou contatar diretamente o Coordenador Geral do VAM 2021 ou algum 
dos membros da Comissão Organizadora conforme indicados também acima.  

• Veja as opções na web do VAM www.vam2021.com.br  
 

 

3.- SERVIÇOS OPCIONAIS 
 

Se precisar outros serviços opcionais para completar a sua viagem ao Encontro, como parte aérea da 
sua cidade de origem ida e volta a Florianópolis, traslados de chegada e saída em Florianópolis para o 
São Joaquim Park Hotel em São Joaquim, Seguro de Assistência em Viagens, hospedagem antes ou depois 
ao Encontro em São Joaquim, Florianópolis ou entorno, carro de aluguel, participar no programa 
EnoGastronômico posterior ao Encontro pelos Planaltos Catarinenses e Paranaenses e outros serviços 
que precisar, ficamos a sua disposição. Como referência mencionamos os seguintes: 
 

3.1.- Pré-VAM FLORIANÓPLIS  
 
A finalidade deste Pré-VAM, por um lado é o congraçamento em Florianópolis o dia antes ao início do 
VAM em São Joaquim, com as diferentes chegadas de voos de diversas cidades de origem no Brasil, 
sem ter que estar preocupado em subir a São Joaquim em tempo para as BoasVindas da tarde da 5ª 
feira.  
E por outro lado, desta forma fica resolvido o traslado para subir a São Joaquim, já numa condução 
em grupo todos juntos na manhã da 5ª feira, aproveitando este traslado para fazer parada no caminho 
e conhecer os lindos vinhedos da Vinícola Thera, próximo a Urubici onde fazer almoço harmonizado. 

 
O Pacote inclui: 
✓ 10 a 11 NOV. 1 noite de hospedagem no K-PLATZ HOTEL 3*SUP 

(www.kplatzhotel.com.br) na parte do continente de 
Florianópolis. Apartamento STD (21 m2) com café-da-manhã e 
impostos. Traslado de chegada aeroporto-hotel, sob consulta. 
OBS: Só é 3*SUP porque não tem Restaurante, sendo que o hotel 
está integrado ao K-Platz Center que oferece um mix completo 
de lazer, comércio, serviços e entretenimento, entre eles 12 
opções de restaurantes no K-Platz Market. Pelos restantes dos 
seus serviços é considerado um 4*.  

✓ 10 NOV. Jantar de Confraternização no Restaurante RANCHO 
AÇORIANO de fronte para a Praia de Itaguaçu em Coqueiros a 
5 km/10 min do hotel incluindo Taxa de rolha para UMA 
GARRAFA DE VINHO POR PESSOA + uma garrafa de água mineral 
e impostos 

✓ 11 NOV. Traslado em serviço privativo compartilhado para o 
grupo, desde o hotel de Florianópolis, até o São Joaquim Park 
Hotel, em São Joaquim (aprox. 250 km). No percurso, parada 
para visita à VINÍCOLA THERA, em Bom Retiro, próximo a 
Urubici, com almoço de 3 Tempos (Entrada, Prato Principal e 
Sobremesa), harmonizado com 4 Vinhos. Tempo previsto na 
vinícola de 3 hs. Após o almoço, prosseguimento até São 
Joaquim, para, na sequência, início do VAM.  

• Veja os valores na web do VAM www.vam2021.com.br  
  

http://www.academiadovinho.com.br/
http://www.vam2021.com.br/
http://www.kplatzhotel.com.br/
http://www.vam2021.com.br/
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3.2.- ROTEIRO POST-VAM “VAMOS ... aos PLANALTOS CATARINENSES e PARANAENSES”  
 

Como motivo que em JUN deste ano de 2021 esta região dos VINHOS DE 
ALTITUDE em SC tem recebido finalmente a denominação de IP (Indicação de 
Procedência), do 14 a 22 NOV 2021 iniciando em São Joaquim, após o VAM 
2021, e finalizando em Curitiba será realizado este PósVAM!   
 

Trata-se de um roteiro que pretende visitar ou degustar os vinhos destes dois 
Planaltos. O CATARINSENSE com as suas duas sub-regiões: A de São Joaquim 
ao Sul, ficando mais 2 noites, onde conhecer outras vinícolas as que estejam 
previstas no VAM 2021. E a do Caçador e Vale do Contestado ao Norte, 
passando por Campo Belo do Sul onde visitar a vinícola Abreu&Garcia, em 
Videira a Santa Augusta, em Treze Tílias a Kranz, esta última cidade com 
2 noites, e também em Água Doce a Villaggio Grando. Finalmente passar ao 
PARANAENSE, com 4 noites em Curitiba, visitando na RMC (Região 
Metropolitana de Curitiba) as vinícolas Legado e Família Fardo, assim como 
alguma atividade com a VINOPAR, a Associação dos Viticultores do Paraná. 
Uma das Cervejarias Artesanais de Curitiba e realizar algum jantar 
harmonizado e especial num dos seus conhecidos restaurantes da cidade.   
 

Programa já pronto para consulta com valores na aba de PósVAM da web 
do VAM www.vam2021.com.br  
 

3.3.- TRASLADOS 
 

• Entendidos basicamente por tais os do Aeroporto de Florianópolis ao São Joaquim Park Hotel em 
São Joaquim, ida e volta. 

• Para oferecer este serviço aguardaremos até termos um número significativo de inscritos com suas 
respectivas informações dos horários dos voos de chegada e saída de Florianópolis, para assim 
unificar em traslados conjuntos de horários que estejam o mais próximos possíveis, resultando num 
valor bem mais atrativo que se for na base individual de um traslado privativo por casal. 

• Portanto isso será informando mais próximo a data do Encontro. 

• Se o inscrito já tiver resolvido o seu aéreo sem a nossa prestação de serviço para o mesmo, então 
será importante informar claramente os dados dos voos de chegada e saída, companhia aérea e 
número de voo como número de pessoas chegada e voltando juntas para já ter em conta com outros 
inscritos. Claro se tiver intenção de contratar traslados. Caso não estiver preenchida esta parte se 
entenderá que não deseja traslados sendo por conta própria.  

 
3.5.- AÉREO  
 

• Nossa equipe encontra-se à sua disposição para reservar e emitir as suas passagens aéreas, na 
companhia aérea da sua preferência, seja qual for a sua cidade de origem para Florianópolis.  

• Se não tiver companhia aérea de preferência faremos uma pesquisa entre todas as companhias para 
apresentar a melhor opção de preço dentro das suas preferências de dias e horários para os voos de 
chegada e de saída. Consulte-nos! 

 

3.6.- RESERVAS PARA QUAISQUER DOS OPCIONAIS 
 

• Na Zênithe Travelclub de Belo Horizonte. Minas Gerais.  

• Contato: Germán Alarcón-Martín. german@zenithe.tur.br Cel./WA: (31) 99834-2261 

• OBS.: No caso especificar na Ficha de Solicitação de Reservas que outros serviços deseja além a 
Hospedagem.  

http://www.academiadovinho.com.br/
http://www.vam2021.com.br/
mailto:german@zenithe.tur.br
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4.- APOIOS e PARCEIROS 
 

  

http://www.academiadovinho.com.br/

