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Reserve sua estada usando o código 
promocional FAM2020

Hotéis e propriedades 
participantes

Escritório de Turismo
de Aruba no Brasil

Telefone: (+55) 11 2768 3111
E-mail: aruba.brasil@aruba.com
Endereço: Rua Alfredo Guedes, 72 – Conj 71
CEP 02034-010 | São Paulo-SP

• Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
• Amsterdam Manor Beach Resort Aruba
• Divi Aruba Phoenix Beach Resort
• Divi Dutch Village Beach Resort
• Divi Village Golf & Beach Resort
• Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino
• Tamarijn Aruba All Inclusive



Olá marinheiros!

As crianças receberão este passaporte na recepcão do 
Hotel durante o check in. As crianças devem preencher 
as informações de contato no passaporte físico.

Os passaportes deverão ser assinados em 7 lugares 
diferentes de Aruba.

As crianças devem responder questionários e enigmas 
em ao menos 4 localizações (respostas disponíveis em 
cada uma delas)

Uma vez visitem 4 lugares e completem questionários e 
enigmas, o hotel participante debe remover a página 
que contém as informações do VIK. Estes dados serão 
utilizados para registrar o VIK para um sorteio de uma 
semana de férias para 4 pessoas incluindo passagens 
aéreas. A família ganhadora terá lugar 
em janeiro de 2021.

PASSAPORTE VIK

APROVEITE TODAS AS ATIVIDADES CRIADAS ESPECIALMENTE
PARA OS PEQUENOS PIRATAS E SUAS FAMÍLIAS.

Atrações com animais

Cruzeiro de vela e snorckel> 1 de cortesia
Bilhete infantil pago
Adulto com cupom

Desconto de 15% no primeiro aluguel
ou classes em todas as áreas

Pelican Adventures N.V.:
Aventuras aquáticas

Caixa de snacks da região gratuita

20% de desconto nos tickets do tour
Aruba Ostrich farm:

Philip's Animal Garden:

Tours

50% de desconto para uma criança
El Tours:

Vela Sports Aruba:

Promoções válidas para 2020.

Junte-se a nós em Aruba e aproveite as suas férias 
de verão em família com muita diversão, aventura, sol
e mar. Utilize o código promocional FAM2020 de 1 de janeiro
até 31 de dezembro de 2020 e aproveite:

Habitação GRATUITA para crianças (menores de 12 anos) que dividam
a mesma habitação ou estejam em um quarto com dois adultos.

Café da manhã GRATUITA para crianças menores de 12 anos no 
restaurante do Hotel selecionado (pratos do menu infantil) (No Hotel 
Marriot são aceitas no máximo 3 crianças por casal)

Presente para a família no check in (varia de acordo com o Hotel 
escolhido)

Drink VIK (very important kid) durante o check in)

Passaporte VIK


