
 
 

 
 
 

 
REGULAMENTO –Férias Incríveis - Janeiro/2021 a Março 2022. 

 

01- Durante o período de 15 de janeiro de 2021 a 04 de março de 2022 a promoção 
Férias Incríveis será apresentada nas mídias como uma promoção da empresa PRAIAS 
TUR – POUSADAS E APARTAMENTOS. 

02-Nesse mesmo período, a pessoa que se CADASTRAR nas campanhas em MIDIAS 
SOCIAIS ou acessar o site www.praiastur.com.br/promoções da empresa Praias Tur e 
se cadastrar através do botão PARTICIPAR junto ao Vídeo Oficial da campanha Férias 
Incríveis, preenchendo corretamente os dados solicitados e concordar com a política 
da promoção, estará concorrendo as premiações da promoção Férias Incríveis. 

03-Duante o período vigente da campanha em ações especiais de vendas, vários 
cadastros serão selecionados para ganharem CONVITES ESPECIAIS que lhes darão o 
direito de 04 (quatro) diárias para no mínimo 05 e no máximo 08 pessoas por 
apartamento para uso de 15 de março a 15 de dezembro (Validade 02 anos) pagando 
somente taxa de reserva/diária em média R$ 25,00 nos apartamentos mobiliados das 
praias de Bombinhas, Itapema SC, Capão da Canoa RS ou em uma pousada semi 
mobiliada em Gramado RS no período de 15/03 a 31/10 . No dia 05/03/2022 através 
dos cadastros preenchidos durante a campanha, iremos sortear uma pessoa que 
ganhara a premiação Master.  

04- Para participar da premiação Master, o (a) selecionado (a) deverá retirar seu 
convite no local e horário determinado, após isso, irá receber outro CUPOM para 
concorrer a Premiação Master . 

05- Está incluso na premiação Master para o sorteado: uma (01) viagem de Cruzeiro 
no Litoral do Brasil pra um casal com período determinado pela Praias Tur.  

06- Os selecionados serão comunicados antecipadamente pelos departamentos 
responsáveis da empresa Praias Tur para irem receber seus convites especiais, sendo 
que os selecionados deverão comparecer acompanhados. 

07- Para as acomodações nas unidades Praias Tur, cada pessoa selecionada e seus 
convidados serão acomodados em um apartamento mobiliado com cozinha sem 
nenhum ônus de custo de aluguel, recebendo a chave do apartamento e do portão 
para livre acesso ao local. 

08- Todos deverão se informar e obedecer ao REGULAMENO DE RESERVAS das 
unidades Praias Tur. 

09- Durante as hospedagens os (as) selecionados (as) terão a oportunidade de um 
cartão de férias promocional e opcional de acordo com o interesse de cada pessoa.  

10-Fica automaticamente autorizado o uso de imagens dos ganhadores na entrega 
da premiação e durante o uso dos apartamentos e da viagem do cruzeiro.  

11-Para este tipo de acomodação (apartamentos mobiliados da Praias Tur) precisa 
levar roupas de cama, mesa e banho.  

Promoção e seleção por responsabilidade exclusiva – Praias Tur – Pousadas e 
Apartamentos LTDA, CNPJ 93.749.265/0001-78 – FONE (47) 3368.1357.  

http://www.praiastur.com.br/promo%E7%F5es/

