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H&H FESTIVAL 2023 – CRUISE EDITION 

PACOTES REGULARES (Lote 2 e 3) do H&H 15 ANOS 

Boas-vindas ao H&H FESTIVAL (Cruise & Resort Edition) no ano de 2023 que será um marco super 

especial de 15 ANOS de nosso festival. Assim como os astros, o PLANETA H&H se alinha e se realinha 

todos os anos, sempre estando cercados de mistérios, beleza e imaginação. Seus próximos destinos 

já estão escritos nas estrelas... muitas novidades para novas experiências, repletas de emoções 

inesquecíveis que só o nosso planeta traz pra você! Mais um H&H em dobro pra chamar de seu em 

um único ano mágico. Confira!  

       

SAVE THE DATE: o H&H 15 ANOS será dividido em duas etapas, sendo a primeira em nosso mais 

novo CRUISE EDITION que acontecerá no primeiro semestre de 6 a 9 de Abril de 2023 (feriado de 

páscoa e semana santa) contando com 4 dias e 3 noites de festival a bordo de um grande navio 

transatlântico internacional. Já a segunda etapa será em nosso tradicional RESORT EDITION que 

acontecerá no segundo semestre de 15 a 19 de Novembro de 2023 (feriado da proclamação da 

república) contando com mais um dia de festival em 5 dias e 4 noites! Confira todos os Pacotes 

Regulares do CRUISE EDITION em 2023 nas diferentes categorias de cabines e suítes especiais, com 

amenidades incluídas, à venda no H&H TOUR e no CLUBE H&H. Garanta agora o seu! 

     

Mais informações: http://www.planetahh.com.br/ ou http://www.planetahh.com.br/cruise/  
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PACOTES REGULARES EM CABINES (Lote 2* e 3**): 

H&H FESTIVAL 2023 – CRUISE & RESORT EDITION 

CRUISE EDITION (6-9/ABR/23) – Pacotes Regulares (Cabines) 

  SINGLE DUPLO TRIPLO QUADRUPLO 

CABINE INTERNA – Lote 3** 
PROMO WEEK 50% OFF 
CAT. IP/IC/CI 
[por pessoa/cabine] 

ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

- - - - 

CABINE EXTERNA 
CAT. EC/EP/CE  
[por pessoa/cabine] 

ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

- - - - 

CABINE VARANDA – Lote 2* 
CAT. BC/BP  
[por pessoa/cabine] 

ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

- - - - 

 
CABINE VARANDA PLUS 
CAT. SB (SAMSARA) 
[por pessoa/cabine] 
  

ESGOTADO! ESGOTADO! - - 

- - - - 

 

OBS:  

(*) Preços em Lote 2 sujeitos a alteração e disponibilidade em categorias específicas, por prazo limitado. Consulte condições especiais com “promocodes” de 

desconto. Demais categorias ainda em Lote 1 por prazo limitado, podendo sofrer alteração a qualquer tempo, sem prévio aviso. Consulte! 

(**) Preços em Lote 3 sujeitos a alteração e disponibilidade exclusivamente na categoria Cabine Interna (H&H Promo Week – promoção 50% OFF não 

cumulativa por prazo determinado, mediante disponibilidade, validação e elegibilidade). Demais categorias em Lote 1 ou 2 por prazo limitado, podendo sofrer 

alteração a qualquer tempo, sem prévio aviso. Consulte! 
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TODOS OS PACOTES REGULARES EM CABINES INCLUEM: 

- Pacote de hospedagem de 3 noites e 4 dias para o H&H Festival 2023, sendo: CRUISE EDITION (6 a 9 de Abril de 2023) a 
ser realizado com saída e retorno no Porto de Santos/SP no navio Costa Favolosa (datas/navio a confirmar/sujeito alteração). 

- Cabines Internas de 14,3m2 (até 4 pessoas) sem vista (junção de categorias similares com denominações “IP/IC/CI”). 

- Cabines Externas de 17,7m2 (até 4 pessoas) com vista (total/parcial/obstruída) para mar (janela não abre - junção de 
categorias similares com denominações “EC/EP/CE”). 

- Cabines Externas com Varanda de 20,2m2 (até 4 pessoas) com varanda privativa e vista (total) para o mar (junção de 
categorias similares com denominações “BC/BP”). 

- Cabines Externas com Varanda Plus - Samsara de 23,2m2 (até 2 pessoas) com varanda privativa e vista (total) para o mar, 
bem como maiores com pré-alocação em andar alto do navio (junção de categorias similares com denominações “SB” – 
Samsara SPA, Decks 10 e 11). 

- Regime de Pensão Completa Premium (café da manhã, almoço, jantar e ceia, exceto bebidas – consulte os pacotes especiais 
de bebidas comercializados antecipadamente e à parte, tanto a bordo, quanto durante os eventos) no CRUISE EDITION.  

- Possibilidade de reservas em restaurantes a la carte (pagamento à parte). 

- Acesso irrestrito a todos os centros de lazer, esportivos e fitness/academia (exceto SPA), contando ainda com diversas 
atividades especiais dos Line-ups Experienciais, entre outros. 

- Pacote de Ingressos para todas as festas do H&H FESTIVAL 2023 (CRUISE EDITION exclusivamente) no ano de 2023, bem 
como possíveis eventos especiais dos Line-ups Experienciais (programação completa em breve: www.planetahh.com.br).   

- Tarifas portuárias e de serviço inclusas, bem como valores pré-fixados em R$ (sujeitos a variação) no CRUISE EDITION 
exclusivamente. Consulte todas as regras e condições especificas de cada produto e/ou festival, pois o passageiro ao realizar 
sua reserva dará anuência ao regulamento dos festivais, bem como está ciente e de acordo com o que segue: datas, locais e 
navio sujeito a alteração e confirmação. Consulte a elegibilidade e restrições para cada tipo de canal de venda, lote, produto e 
pacote regular nas diferentes categorias de cabines e suítes especiais. 
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OBS: perspectiva ilustrativa da Cabine Interna. 

 
OBS: perspectiva ilustrativa da Cabine Externa. 

 
OBS: perspectiva ilustrativa das Cabines Externa com Varanda e Externa com Varanda Plus (Samsara). 
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PACOTES REGULARES EM SUÍTES ESPECIAIS (Lote 1): 

H&H FESTIVAL 2023 – CRUISE & RESORT EDITION 

CRUISE EDITION (6-9/ABR/23) – Pacotes Regulares (Suítes Especiais) 

  SINGLE DUPLO TRIPLO QUADRUPLO 

MINI SUITE 
CAT. MS 
[por pessoa/cabine] 

ESGOTADO! ESGOTADO! - - 

- - - - 

GRAN SUITE 
CAT. S/GS  
[por pessoa/cabine] 

ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! ESGOTADO! 

- - - - 

MASTER SUITE 
CAT. SU  
[por pessoa/cabine] 

ESGOTADO! ESGOTADO! - - 

- - - - 

PRESIDENTIAL SUITE 
CAT. SV/SG 
[por pessoa/cabine] 

ESGOTADO! ESGOTADO! - - 

- - - - 
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TODOS OS PACOTES REGULARES EM SUÍTES ESPECIAIS INCLUEM: 

- Pacote de hospedagem de 3 noites e 4 dias para o H&H Festival 2023, sendo: CRUISE EDITION (6 a 9 de Abril de 2023) a 
ser realizado com saída e retorno no Porto de Santos/SP no navio Costa Favolosa (datas/navio a confirmar/sujeito alteração). 

- Mini Suites de 26,6 a 32,8m2 (até 2 pessoas) com varanda privativa e vista (total) para o mar, bem como pré-alocação em 
andar intermediário do navio (junção categorias com denominações “MS” – Decks 6, 7 e 8) com posicionamento na popa. 

- Gran Suite de 31,3 a 42,4m2 (até 4 pessoas) com varanda privativa e vista (total) para o mar, banheiro com cuba dupla e 
chuveiro de cromoterapia, bem como pré-alocação em andar intermediário do navio (junção categorias com denominações 
“S/GS” – Decks 7 e 9) com posicionamento central e proa, além de Pacote de Serviço Premium incluso. 

- Master Suite de 31,3 a 42,4m2 (até 2 pessoas) com varanda privativa e vista (total) para o mar, banheiro com cuba dupla e 
chuveiro de cromoterapia, bem como pré-alocação em andar alto do navio (junção categorias com denominações “SU” – 
Samsara, Deck 10) com posicionamento na proa, além de Pacote de Serviço Premium VIP incluso. 

- Presidential Suite de 47,3m2 (até 2 pessoas) com varanda privativa estendida (limitado) e vista (total) para o mar, jacuzzi 
na sacada, banheiro com cuba dupla e banheira ou chuveiro de cromoterapia, bem como pré-alocação em andar alto do navio 
(junção categorias com denominações “SV/SG” – Samsara, Deck 10) com posicionamento na proa, além de Pacote de Serviço 
Premium VIP incluso. 

- Regime de Pensão Completa Premium (café da manhã, almoço, jantar e ceia, exceto bebidas – consulte os pacotes especiais 
de bebidas comercializados antecipadamente e à parte, tanto a bordo, quanto durante os eventos) no CRUISE EDITION (nota: 
algumas categorias de suítes possuem serviço Premium ou Premium VIP com pacote de bebidas incluso - consulte).  

- Possibilidade de reservas em restaurantes a la carte (pagamento à parte). 

- Acesso irrestrito a todos os centros de lazer, esportivos e fitness/academia (exceto SPA), contando ainda com diversas 
atividades especiais dos Line-ups Experienciais, entre outros (nota: algumas categorias de suítes possuem serviço Premium 
VIP com acesso à área molhada do SPA incluso - consulte). 

- Pacote de Ingressos para todas as festas do H&H FESTIVAL 2023 (CRUISE EDITION exclusivamente) no ano de 2023, bem 
como possíveis eventos especiais dos Line-ups Experienciais (programação completa em breve: www.planetahh.com.br).   

- Tarifas portuárias e de serviço inclusas, bem como valores pré-fixados em R$ (sujeitos a variação) no CRUISE EDITION 
exclusivamente. Consulte todas as regras e condições especificas de cada produto e/ou festival, pois o passageiro ao realizar 
sua reserva dará anuência ao regulamento dos festivais, bem como está ciente e de acordo com o que segue: datas, locais e 
navio sujeito a alteração e confirmação. Consulte a elegibilidade e restrições para cada tipo de canal de venda, lote, produto e 
pacote regular nas diferentes categorias de cabines e suítes especiais. 

 

Pacote de Serviço Premium exclusivo para Gran Suites: 

- Check-in exclusivo e diferenciado no Porto de Santos. 

- Serviço de Concierge com Mordomo e Welcome Kit exclusivo. 

- Restaurante Privativo Club (café da manhã, almoço e jantar) com menu exclusivo e diferenciado. 

- Pacote de Bebidas Standard incluso (consulte regras e condições específicas, sujeito a alteração pela armadora do navio). 

- Pulseira de acesso individual para cada hóspede desta categoria em Área VIP a bordo (a confirmar) e amenidades/convites 
de degustações dos Line-ups Experienciais (sujeito a alteração pela H&H). 
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Pacote de Serviço Premium VIP exclusivo para Master e Presidential Suites: 

- Check-in exclusivo, diferenciado e prioritário no Porto de Santos. 

- Serviço de Concierge com Mordomo e Welcome Kit exclusivo. 

- Restaurante Privativo Club (café da manhã, almoço e jantar) com menu exclusivo e diferenciado. 

- Pacote de Bebidas Premium incluso (consulte regras e condições específicas, sujeito a alteração pela armadora do navio). 

- Pacote de SPA incluso (acesso ilimitado à área termal do SPA – ex. piscinas privativas, talassoterapia e saunas. Não inclui 
serviços - ex. massagens, tratamentos e derivados. Sujeito a alteração pela armadora do navio). 

- Pulseira de acesso individual para cada hóspede desta categoria em Área VIP especial a bordo (a confirmar), incluindo área 
em deck privativo e amenidades/convites de degustações dos Line-ups Experienciais (sujeito a alteração pela H&H). 

 

 

OBS: perspectiva ilustrativa da Mini Suite. 

 
OBS: perspectiva ilustrativa da Gran Suite. 
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OBS: perspectiva ilustrativa da Master Suite. 

 
OBS: perspectiva ilustrativa da Presidential Suite. 
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CONDIÇÕES GERAIS: 

Opcionais: ESGOTADOS! 

- Upgrade VIP Individual (Lote 1): a partir de R$ 499,00 (extra, por pessoa no H&H Tour) ou 4.990 pontos (extra, por pessoa 
no Clube H&H) – Inclui: Pulseira de Área VIP, Deck VIP e outros serviços adicionais, exclusivamente no CRUISE EDITION, 
como convites prioritários de degustações dos Line-ups Experienciais e derivados.  

OBS: Demais Extras Individuais com compras por passageiro (como Traslados, Aéreos Promocionais e afins): confira em 
breve! Consulte as regras indicativas no regulamento do festival. 

- Pacote de Bebidas Basic (Lote 1): a partir de R$ 599,00 (extra, por pessoa no H&H Tour) ou 5.990 pontos (extra, por pessoa 
no Clube H&H) - Inclui: Seleção de bebidas exclusivamente não alcoólicas (consumo ilimitado dentro do cardápio pré-
estabelecido limitado), durante refeições e eventos a bordo (exclusivamente), servidas no copo (ex. água, cafés, sucos, 
refrigerantes e coquetéis não alcoólicos). Não inclui cardápio de bebidas alcoólicas, energéticos (ex. Red Bull), garrafas, itens 
de frigobar e coquetéis. Consulte detalhamento, base pacote "MY SOFT DRINKS", sujeito a alteração diretamente pela Costa.  

- Pacote de Bebidas Standard (Lote 1): a partir de R$ 999,00 (extra, por pessoa no H&H Tour) ou 9.990 pontos (extra, por 
pessoa no Clube H&H) - Inclui: Seleção de bebidas ilimitadas alcoólicas e não alcoólicas (consumo ilimitado dentro do cardápio 
pré-estabelecido limitado), durante refeições e eventos a bordo (exclusivamente), servidas no copo (ex. aperitivos, cerveja, 
água, refrigerante, destilados em geral - whisky Red Label, vodka Stolichnaya, tequila Cuervo, gin Beefeater, além de long 
drinks e coquetéis básicos, vinhos em taças, licores, cafés e bebidas quentes). Não inclui energéticos (ex. Red Bull), garrafas, 
itens de frigobar e coquetéis premium (ex. drinks moleculares e sólidos). Consulte detalhamento, base pacote "MY DRINKS", 
sujeito a alteração diretamente pela Costa. 

- Pacote de Bebidas Premium (Lote 1): a partir de R$ 1.599,00 (extra, por pessoa no H&H Tour) ou 15.990 pontos (extra, por 
pessoa no Clube H&H) - Inclui: Seleção do pacote completo e ilimitado de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, durante 
refeições e eventos a bordo (exclusivamente), incluindo todas bebidas do cardápio com marcas premium ou similares (ex. 
aperitivos, cerveja, água, refrigerante, destilados em geral - whisky Chivas, vodka Absolut, tequila Cuervo Gold, gin Beefeater 
e Gordons, além de long drinks e todos os tipos de coquetéis, inclusive drinks moleculares e sólidos, além de vinhos em taças, 
licores, cafés e bebidas quentes), bem como inclui energéticos (ex. Red Bull regular) e itens de frigobar. Não inclui garrafas. 
Consulte detalhamento, base pacote "MY DRINKS PLUS", sujeito a alteração diretamente pela Costa.  

OBS: Demais Extras de Grupo com compras exclusivas de todos os passageiros na mesma cabine (como serviço de SPA, 
Seguro Viagem Nacional e afins): confira em breve! IMPORTANTE: não é válida venda individual, todos os passageiros na 
mesma cabine devem adquirir o mesmo extra em grupo (exceto por algumas categorias que já possuem determinados 

pacotes inclusos). Consulte todas as regras específicas dos pacotes de bebidas junto da Costa Cruzeiros e no regulamento do 
festival Cruise Edition exclusivamente. 

Condições e Pagamentos: 

- Pagamento à vista por meio de depósito bancário identificado, boleto, cheque ou cartão de crédito (Visa, Mastercard, Amex e 
Elo – ref. parcela de ingressos e parcela de hospedagem e turismo do festival). Ou pagamento por meio de compra de pontos 
e resgate no CLUBE H&H (consulte o regulamento do programa).  

- Pagamento a prazo com entrada fixa (ref. parcela de ingressos do festival) de 30% do valor total do pacote (dependendo do 
tipo de pacote), por meio de depósito bancário ou boleto (casos específicos de pacotes via TRADE); Ou sem entrada e saldo 
(ref. parcela de hospedagem e turismo do festival) em até 6 parcelas sem juros (podendo ser reduzido de acordo com a 
proximidade do festival) por meio de cheque pré-datado; ou em até 12 parcelas sem juros por meio de cartão de crédito 
(Visa, Mastercard, Amex e Elo). Sujeito à verificação e aprovação de crédito.  

mailto:atendimento@hhtour.com.br


     

 
atendimento@hhtour.com.br  

+55 11 3280 6001 ou +55 11 91015 6715 (whatsapp) 

 

Observações: 

- Preços por pessoa em Cabine ou Suíte Especial (de acordo com as categorias e códigos informados – nota: junção de 
categorias com denominações similares) Single, Duplo, Triplo ou Quádruplo (veja regras e condições das camas extras já 
previamente alocadas em cada cabine), com hospedagem em andares do navio de forma randômica de acordo com categoria 
e à critério da organização, sujeito a alteração, variação e disponibilidade. Números de Cabines ou Suítes (mesmo aquelas 
com pré-alocação preferencial) serão informadas apenas na véspera do embarque com envio de documentação de Check-in e 
Voucher da própria armadora (nota: poderão vir denominações diferentes para a mesma cabine desta reserva). 

- Check-in será realizado das 12:00hs até 18:00hs da data de embarque e check-out será realizado das 08:00hs às 10:00hs 
da data de desembarque impreterivelmente. Passageiros com “No Show” não serão reembolsados e que não liberarem as 
cabines até este horário estão sujeitos a multa e isentam a H&H de quaisquer responsabilidades neste sentido. 

- Não serão aceitos passageiros menores de 18 anos.  

- Pacotes Triplos e Quádruplos (limitados) com cama extra individual/auxiliar (menor do que a cama tradicional) e/ou sofá-
cama e/ou cama de casal fixa já pré-alocada em cada Cabine, sem possibilidade de alteração, bem como limitação de camas 
de solteiro, sujeito a disponibilidade em camas de casal. 

- Política de cancelamento e confirmação: multa de 50% do momento da compra até 30 dias da viagem; com 29 dias da 
viagem, multa de 80%; com 15 dias da viagem ou “No Show”, multa de 100%. Preços sujeitos a modificação sem aviso 
prévio e confirmação de disponibilidade, bem como opcionais sob consulta e confirmação. Reservas com pagamentos 
incompletos que perderam prazos não serão reembolsadas, mesmo que parcialmente, após cancelamento automático. 
Alterações em paradas e itinerários do navio não são passíveis de reembolso. Nota: “abandonos de navio” em paradas (a 
confirmar) não são passíveis de nenhum tipo de reembolso. 

- Política de nomeação e trocas de passageiros: somente serão aceitas nomeações, inclusões e trocas de passageiros em até 
10 dias úteis da viagem (data do embarque e check-in). Nomeações sem taxas adicionais, trocas de passageiros mediante 
cobrança de R$ 300,00 de taxa por troca e por passageiro trocado. 

- Consulte o Regulamento do festival e todas as Regras e Condições dos Pacotes Regulares específicos do H&H FESTIVAL 2023 
(CRUISE EDITION), bem como detalhes do navio em www.planetahh.com.br. 
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