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Rua Aniz Gebara 900 Gerente Geral
18136 - São João Novo (São Roque) - SP Otávio de Nichile

RESERVAS - Em São Paulo na Alameda dos Tacaúnas 400 (Planal-
to Paulista) com Lygia ou Otávio pelo telefone (011) 275-6776.

DESCRIÇÃO - A Fazenda “O Vale Encantado”fica em São João No-
vo, a 48 Kms de São Paulo, no Distrito de São Roque. O acesso pode
ser feito pela Rodovia Castelo Branco (trevo Jandira-ltapevi) ou pela
Rodovia Raposo Tavares. Dispõe de 15 chalés no estilo normando, to-
dos com sala, quarto, banho e cozinha completa equipada, para 4 ou
5pessoas.

FÉRIAS NA FAZENDA “O VALE ENCANTADO”é assim: pouca
gente, comida caseira gostosa e sobremesas de dar água na boca. Se
você quiser cozinhar, pode. No chalé tem tudo para isso.

Você se coloca à vontade desde o primeiro momento. Lá, o ambiente
é como de uma única família. Enquanto você descansa, ou participa
das, ridades para adultos, os seus filhos estarão entregues a uma
equ de monitores que entendem de crianças e tudo farão para tor-
nar inesquecíveis as férias da garotada. Temos piscinas, campo de fu-
tebo! e vôlei, lago com barcos e pedalinhos, play ground, snooker,
bosques e mais outros entretenimentos.

Atenção: lá não existe muita mordomia. TV com vídeo, só no salão,
Mas, quem é que sai de férias para assistir TV? Se você quiser, leve
sua TV portátil. A imagem será Ótima. Roupa de cama e banho,
não temos. Por isso você deverá levar as suas.

TARIFAS EM CZ$ - PLANO EP
EOle Dana A DRISOBR e crop niirikm e mais do 6 qa are aaa
Pensão completa por pessoa ......ciicecararcasroa
Crianças até 3 anos: grátis
O hotel NÃO cobra taxa de serviços

PREÇOS ESPECIAIS para colégios e igrejas evangélicas. Day camping
e acantonamento para até 150 pessoas. Tratar previamente com a
Gerência.

COMISSÕES - A Fazenda “O Vale Encantado” paga 10% de comissão
| 208 Agentes de Viagens.   
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LEGENDAS PARA AS FACILIDADES DISPONIVEIS
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PLANO DE DIÁRIAS

CP — Inclui o café da manhã

MAP — Inclui o café da manhãmais uma refeição

AP — Inclui o café da manhã mais duas refeições

EP — Não inclui o café da manhãnem refeições
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