
 

 
 
 

 

Sesc 504 Sul:  3217-9120 Sesc Guará: 3383-9120 

Sesc Ceilândia: 3379-9532 Sesc Taguatinga Norte: 3451-9105 

      

 

FIM DE SEMANA/DF “HALLOWEEN” 
VIVÊNCIAS DO QUADRADINHO 
HOTEL LIKE Ü BRASÍLIA    

 
DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2021 

 
 

 

 

 

Local de embarque: 
 

Grau de dificuldade SESC Tag. Norte às 13:00 

  
O Like Ü Brasília é o primeiro hotel de Brasília e do 
Brasila inovar se posicionando com diferenciais de 
atendimento para hóspedes com mais de 60 anos. Em 
parceria com o SESC-DF, o hotel, além dos serviços 
relacionados à hospedagem, oferecerá aos clientes 
aos finais de semana uma programação direcionada 
para o público da 60+, com atividades ocupacionais e 
de recreação com alimentação balanceada criada por 
nutricionistas especializados para oferecer ambiente 
seguro, saudável e com clima “de férias” aos 
hóspedes. 

DIA 08/10 (Sexta): Check in no LIKE U Hotel a partir das 14h (Welcome 

Drink) e encontro para apresentação e socialização do grupo. Às 16h30 

oficina de drinks e harmonização. Jantar incluso no hotel seguido de 

Festa de Halloween até às 22h30 – quem quiser pode participar 

fantasiado(a). 

DIA 09/10 (Sabádo): Café da manhã, às 9h e 10h yoga-pilates com 

acompanhamento de um profissional. Às 15h momento bem estar e 

saúde (aromaterapia). Jantar incluso no hotel. Noite com bingo 

recreativo 

DIA 10/10 (Domingo): Café da manhã. Das 9h às 11h passeio orientado 

pelo Parque da Cidade. Almoço incluso no hotel. Às 16h checkout com 

Bye Tea. Fim do passeio. 

 OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA E/OU DE PROTEÇÃO FACIAL 
DURANTE TODO O PASSEIO; 

 RECOMENDA-SE IMUNIZAÇÃO COM AS DUAS DOSES DE VACINA 
CONTRA O COVID 19. 

 Sugerimos levar bolsa contendo: documento pessoal, roupa de 
banho, toalha, celular/câmera fotográfica, álcool em gel, máscara 
extra, protetor solar; roupas leves, tênis confortável e boné. 

O Sesc-DF busca garantir a melhor experiência à sua clientela, com 

saúde e segurança, implementando em seus passeios e excursões 

todos os Protocolos de Biossegurança exigidos pelo Ministério do 

Turismo, sendo uma instituição comprometida com o Selo de 

Turismo Responsável – Limpo e Seguro. 
 
 
 

OBS:Ao adquirir o Pacote sem transporte o cliente deverá efetuar o 
passeio em veículo próprio, encontrando com o grupo na recepção do 
hotel até as 14h. (Se identificar ao responsável do Sesc). 
O hotel Like U encontra-se no setor hoteleiro sul ao lado do Pátio 
Brasil Shopping. Endereço: SHS QD 04 Bloco F. 
 

*Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de logística e 
condições climáticas sem prévio aviso. 

 
3 dias e 2 noites 

 Transporte em vans Sesc-DF; 

 2 diárias com café da manhã, 2 almoços e 2 
jantares; 

 Welcome drink, aula de yoga-pilates, sessão de 
aromaterapia, festa temática, passeio pelo 
parque da cidade, oficina de drinks, chá de 
despedida; 

 Seguro de viagem. 

 

PACOTE COM TRANSPORTE (Apt.Duplo) 

 30% off = R$ 1.162,00 - Trabalhador CBST 
/ dependentes CBST / GMV 
 20% off = R$ 1.328,00 - Conveniado  
 10% off = R$ 1.494,00 - Gerontologia 
 R$ 1.661,00 - Público em Geral   

PACOTE SEM TRANSPORTE (Apt.Duplo) 

 30% off = R$ 1.062,00 - Trabalhador CBST 
/ dependentes CBST / GMV 
 20% off = R$ 1.214,00 - Conveniado  
 10% off = R$ 1.366,00 - Gerontologia 
 R$ 1.518,00 - Público em Geral 
Consulte valor para apartamento individual 

Parcelamento em até 10X no cartão de crédito 

 
• A apresentação para o embarque deverá feita, conforme o horário citado no roteiro acima. 
• Por exigência da ANTT e DER, o embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de documento de identificação original com foto. Certidão de 
Nascimento Original somente será aceita para crianças até 11 anos com CPF. 
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto. 
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação. 
• Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusas, serão pagos a parte pelo excursionista. 
 

Sesc Turismo.Transformando vidas 
www.sescdf.com.br  sescdf 

 


