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MESTRE D’ARMAS FAZENDA HOTEL OFERECE CORTESIAS PARA CRIANÇAS
MENORES DE SEIS ANOS

Entre os dias 1º e 26 de julho, o Hotel Fazenda Mestre D’Armas disponibilizará cortesias para até duas
crianças menores de seis anos.  A ideia é proporcionar um período de férias em família e com requinte.
O local é classificado pelo Guia Quatro Rodas com um dos melhores hotéis fazenda do Brasil e está
localizado a pouco mais de 120 km de Brasília e 160 km de Goiânia. Apresenta o conceito de fazenda,
com toda tranquilidade e ambiente agradável peculiar, oferecendo assim 96 suítes temáticas, com
características definidas, divididas em sete pavilhões temáticos: Casa das Flores, Casa das Árvores, Casa
das Pedras, Casa das Palmeiras, Casa das Fruteiras, Casa dos Rios e Casa dos Pássaros. Um excelente
momento de integração familiar.

Central de reservas

ENDEREÇO: SIA Trecho 03, Lote 625/695, Sala 404 – Bloco A – SIA Centro Empresarial – Brasília – DF
TELEFONE:  (61) 3248-4000 / (61) 3364-3388
HOTEL: Rodovia GO-435, KM 30 – Padre Bernardo – GO
Foto: Divulgação
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4 horas agoby zero6um

Em funcionamento desde janeiro, o Balada Mix
(202 sul) trouxe o clima carioca para Brasília e
abre seu espaço para receber bandas e oferecer
um fim de tarde agradável. Amanhã (27), a casa
recebe o Projeto Trio, a partir das 17h.

◄ ►



http://zero6um.com.br/category/teste/
https://www.facebook.com/blogzero6um
http://instagram.com/zero6um
http://zero6um.com.br/wp-content/uploads/2015/06/Mestre-Darmas-hotel-ok.jpg
http://instagram.com/zero6um
https://www.youtube.com/channel/UC-sEoCvv8XOITMDQ5zuyqYg
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fzero6um.com.br%2Fmestre-darmas-fazenda-hotel-oferece-cortesias-para-criancas-menores-de-seis-anos%2F&text=MESTRE%20D%E2%80%99ARMAS%20FAZENDA%20HOTEL%20OFERECE%20CORTESIAS%20PARA%20CRIAN%C3%87AS%20MENORES%20DE%20SEIS%20ANOS&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fzero6um.com.br%2Fmestre-darmas-fazenda-hotel-oferece-cortesias-para-criancas-menores-de-seis-anos%2F&via=zero6um_
https://instagram.com/p/4ZHaykr6P1
http://www.cult22.com/blog/wp-content/themes/cult22/radio_popup.php
https://instagram.com/p/4T-cn1L6PP
http://zero6um.com.br/
http://zero6um.com.br/
https://instagram.com/p/4XYVXsr6MD
http://zero6um.com.br/sobre-o-blog/
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fzero6um.com.br%2Fmestre-darmas-fazenda-hotel-oferece-cortesias-para-criancas-menores-de-seis-anos%2F
http://zero6um.com.br/fale-conosco/
http://instagram.com/zero6um
https://instagram.com/p/4ZEOVZr6Jl
http://zero6um.com.br/text-and-lists/
http://www.duducamargo.com.br/
http://www.twitter.com/zero6um_
http://instagram.com/zero6um
http://instagram.com/zero6um
http://zero6um.com.br/

