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Para compras online

Acesse o site 
WWW.ANADEP.ORG.COM, no link 
CONVÊNIOS clique em ACESSE A 

PÁGINA DO CLUBE DE VANTAGENS 

ANADEP. É necessário realizar login  
na área restrita do site.

As promoções podem sofrer 
alterações. Acesse o site da ANADEP 

e verifique nosso catálogo virtual.
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LATAM LINHAS AÉREAS 
(DYNAMUS)

A Dynamus, acabou de renovar 
seu convênio com a LATAM para 
proporcionar aos seus associados 
condições diferenciadas na com-
pra de passagens aéreas em vôos 
nacionais e internacionais opera-

dos pela LATAM. O sistema dispo-
nibilizado possibilitará pesquisar 
vôos, reservar e efetivar a compra 
de passagens aéreas em até 48 
horas. E mais: além do titular, é 
possível adicionar até 04 acompa-
nhantes adultos na reserva. “Não 
aplica desconto em tarifas promo-
cionais, nas classes W e N”.

Cia aérea

E-commerce

CESTAS MICHELLI (DYNAMUS)

Desconto de 18% em todo* site.
*Desconto exceto Frete, catego-
rias “Monte seu Presente”, “Coroas 
e Condolências” e Pedidos Cor-
porativos. Oferta não cumulativa. 
Não válido para pedidos feitos por 
floristas locais.

COMPRA CERTA (DYNAMUS)

Brastemp e Consul direto da fá-
brica! Produtos com até 30% de 
desconto!
Associados Dynamus tem acesso 
ao clube exclusivo, os melhores 
produtos, preços e condições. 
Tudo isso com a comodidade de 
comprar sem sair de casa.

DELL COMPUTADORES  
(DYNAMUS)

Seguem abaixo os códigos de 
desconto do Programa de Vanta-
gens Dell:
• Para compras a partir de R$ 2.499, 
desconto de R$ 150. Use o cupom: 
DYNAMUS150UV
• Para compras a partir de R$ 2.899, 
desconto de R$ 200. Use o cupom: 
DYNAMUS200UV
• Nos computadores para jogos R$ 
3.850, desconto de R$ 250 Usando 
o código: DYNAMUSGAME250UV

EXTRA.COM (DYNAMUS)

Preços diferenciados, em média, 
de 5% abaixo do mercado e são 
oferecidas diversas formas de pa-
gamento, como o pagamento a 
vista via boleto, depósito ou cartão 
de crédito. Os associados terão 
todo suporte necessário após a 
compra.  
As ofertas poderão ser substitu-
ídas por outras. Frete não inclu-
so. Ofertas não cumulativas com 
outras promoções da Extra.com. 

BRITÂNIA (DYNAMUS)

Descontos: em média 15% abaixo 
do mercado; Formas de pagamen-
to: boleto bancário com 5% de des-
conto ou Cartões Master e Visa em 
até 10 vezes. Para esclarecimento 
de dúvidas técnicas dos produ-
tos, nosso serviço de atendimento 
ao consumidor 0800 41 7644 está 
preparado para atendê-lo.

CASAS BAHIA (DYNAMUS)

Preços diferenciados, em média, 
de 5% abaixo do mercado e são 
oferecidas diversas formas de pa-
gamento, como o pagamento a 
vista via boleto, depósito ou car-
tão de crédito. Os associados te-
rão todo suporte necessário após 
a compra. 
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A responsabilidade pela oferta, 
condições, produtos e entrega são 
da Extra.com. A melhor promoção 
será considerada no final da com-
pra. Os descontos já estão aplica-
dos nos preços dos produtos no 
site e são válidos somente para 
os produtos vendidos e entregues 
pelo Extra.com. Para comparar o 
preço das ofertas desta loja com o 
site da Extra.com, será necessário 
acessar navegadores de internet 
diferente.

FAST SHOP (DYNAMUS)

O Clube de Benefícios Fast Shop 
oferece: Produtos com até 30% de 
desconto, pagamento diferencia-
do, agilidade na entrega, acesso 
exclusivo e personalizado, comodi-
dade, segurança e facilidade para 
comprar, atendimento exclusivo.

GIULIANA FLORES (DYNAMUS)

Desconto de 15% em todo* site.

*Desconto exceto Frete, catego-
rias “Monte seu Presente”, “Coroas 
e Condolências” e Pedidos Corpo-
rativos. Oferta não cumulativa. Não 
válido para pedidos feitos por flo-
ristas locais.

HAVANNA (DYNAMUS)

Desconto de 15% no site Havanna. 
Os descontos são validos somente 
para compras online.

ÍTARO PNEU STORE (DYNAMUS)

O convênio com a PNEU STORE 
oferece desconto de até 10%

MAGAZINE LUIZA (DYNAMUS)

Desconto de 3% na categoria de 
informática e 5% em todas as de-
mais categorias.

NATURA (DYNAMUS)

Olá Dr(a) é com muito prazer que 
lhe apresentamos a Natura Brasil, 
a loja virtual oficial da Natura na 
internet. Aqui você encontra todos 
os nossos produtos, desde a tradi-
cional colônia Kaiak e as maquia-
gens das linhas Una e Aquarela, 
aos mais incríveis lançamentos, 
que são disponibilizados em mídia 
a cada 20 dias na loja. Tudo pen-
sado em você, nas suas diferentes 
necessidades e principalmente 
no seu bem-estar! Gostou? Que 
tal deixar tudo isso ainda melhor? 
Preparamos uma oferta exclusiva 
para você!

NESPRESSO (DYNAMUS)
Descontos de até 20% em máqui-
nas de café da linha residencial. 
As compras podem ser parceladas 
em até seis vezes sem juros.

NETSHOES (DYNAMUS)

O convênio com a Netshoes ofe-
rece desconto de até 15% em uma 
lista de produtos, exceto: bike, ga-
mes, eletrônicos e produtos com 
selos especiais.

PANASONIC (DYNAMUS)

Descontos de até 25% em todo site.

PASSARELA CALÇADOS – ONLINE 
(DYNAMUS)

Desconto de 5% em compras acima 
de R$100,00 e mais 10% de des-
conto em produtos selecionados.
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PHILCO (DYNAMUS)

Produtos enviados diretamente da 
fábrica: Notebooks, Televisores, 
Micro System, Mini System, Auto 
Rádios, Boom Box, Rádio Relógio e 
muitos outros produtos.
A Philco entrega em todo o Brasil 
via Correios. Os produtos que não 
se enquadram no serviço de trans-
porte dos Correios, serão enviados 
via transportadora. Frete calcula-
do de acordo com a localidade.

PONTOFRIO.COM (DYNAMUS)

Preços diferenciados, em média, 
5% abaixo do mercado e são ofe-
recidas diversas formas de paga-
mento, como o pagamento a vista 
via boleto, depósito ou cartão de 
crédito. Os associados terão todo 
suporte necessário após a compra. 
As ofertas poderão ser substituí-
das por outras. Frete não incluso. 
Ofertas não cumulativas com ou-
tras promoções da Pontofrio.com. 
A responsabilidade pela oferta, 
condições, produtos e entrega são 
da Pontofrio.com. A melhor pro-
moção será considerada no final 
da compra. Os descontos já estão 

Editoras e livrarias

JURUÁ EDITORA

Descontos de 25% na aquisição de qualquer obra do site.

LIVRARIA SARAIVA (DYNAMUS)

• Ganhe 5% de desconto em Celula-
res, exceto iPhones;
• Ganhe 5% de desconto em Tablets 
e iPads;
• Ganhe 5% de desconto em Games;
• Ganhe 10% de desconto em Livra-
ria, exceto Didáticos e Digitais;
• Ganhe 8% de desconto em Pa-
pelaria, exceto Calculadoras, Frag-
mentadoras e Sulfite. Frete grátis 
para São Paulo;

• Frete grátis para todo Brasil nas 
compras acima de R$ 59,00;
• Promoção não válida para lojas fí-
sicas e cartão presente.
A promoção disponibilizará apenas 
5 produtos iguais por CPF ou CNPJ.
Promoção cumulativa com outras 
promoções, não é válida para os va-
lores do frete e não abate em servi-
ços de entrega e/ou embrulho para 
presente.

aplicados nos preços dos produtos 
no site e são válidos somente para 
os produtos vendidos e entregues 
pelo Pontofrio.com. Para comparar 
o preço das ofertas desta loja com 
o site da Pontofrio.com, será ne-
cessário acessar navegadores de 
internet diferente.

SONY STORE (DYNAMUS)

Desconto de até 15%* sobre os pro-
dutos Sony.

ANHANQUERA (DYNAMUS)

O desconto é concedido de acordo 
com a praça/localidade. Os des-
contos variam entre 10% a 20%.

Escolas, faculdades e cursos

SHOPCLUB ELECTROLUX 
(DYNAMUS)

Direto da Fábrica com descontos 
de até 10%.

CNA (DYNAMUS)

Confira as vantagens que os cursos 
do CNA oferecem para você, asso-
ciados, e seus dependentes diretos:
Desconto de 35% para o primeiro 
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FISK (DYNAMUS)

• Turmas regulares: concessão de 
até 10% de desconto. 
• Turmas promocionais: concessão 
de até 10% de desconto. 
• Turmas personalizadas: conces-
são de até 20% de desconto. 
• Promoções: todos os descontos 
ou promoções estão limitados a 
30% sobre o valor da parcela. 
• Cumulatividade: Estes descontos 
não são cumulativos com outros 
convênios e/ou promoções. 
• Pagamento: os descontos aqui 
estabelecidos são válidos até o 
vencimento.

LFG (DYNAMUS)

Desconto de 25% para os associa-
dos e 10% para os dependentes.
Para usufruir do benefício, o as-
sociado ou dependente deverão 
apresentar declaração de asso-
ciado ou dependente de associa-
do em uma das unidades LFG de 
sua preferência. São mais de 400 

MACKENZIE (DYNAMUS)

O Convênio de Cooperação Edu-
cacional entre o Mackenzie e a Dy-
namus Clube concede descontos 
aos Associados e seus dependen-
tes, válido em todas as unidades 
(São Paulo, Alphaville, Campinas, 
Rio de Janeiro, Brasília), nos cur-
sos de Pós-Graduação Lato Sen-
su, Stricto Sensu e em cursos de 
Extensão: -10% de desconto nas 
mensalidades até o final do cur-
so. -10% de desconto em todas as 
mensalidades nos cursos de Pós-
-Graduação Lato Sensu, Stricto 
Sensu e em Cursos de Extensão. 
(Não concedemos descontos nos 
cursos de graduação).
Ensino Básico: – Educação Infantil; 
– Ensino Fundamental I, 1ª a 4ª sé-
rie; – Ensino Fundamental II, 5ª a 8ª 
série; – Ensino Médio; – Cursos de 
Línguas Estrangeiras (CLEM – só 
em São Paulo).
No Campus São Paulo e Brasília, 

concederá os seguintes descon-
tos, não cumulativos, nas mensa-
lidades: – 10% (dez por cento) para 
o primeiro filho matriculado; – 15% 
(quinze por cento) para o segundo 
filho matriculado; – 20% (vinte por 
cento) para o terceiro filho matri-
culado; – 25% (vinte e cinco por 
cento) a partir do quarto filho ma-
triculado; – 15% (quinze por cento) 
para funcionários na aquisição de 
cursos de línguas estrangeiras.
No Campus Alphaville, exclusiva-
mente, o Mackenzie concederá os 
seguintes descontos nas mensali-
dades dos filhos de funcionários: – 
30% para Educação Infantil; – 25% 
para o Ensino Fundamental 1º. ao 
9º. Ano; – 20% para o Ensino Médio.

IESLA (DYNAMUS)

O IESLA é o maior instituto edu-
cacional da América Latina com 
foco em Programas de Mestrados, 
Doutorados e Pós-doutorados 
realizados nas melhores univer-
sidades localizadas na Argentina, 
Uruguai, Espanha, Portugal, e nos 
Estados Unidos. Atuando em di-
ferentes áreas e carreiras, dentre 
elas, direito, educação, negócios, 
saúde, tecnologia e engenharia, 
o IESLA oferece mais de cem op-
ções de pós-graduações em to-
das as áreas do conhecimento.
Desconto de 50% na matricula e 
10% nas mensalidades.

PBF- INGLÊS E ESPANHOL 
(DYNAMUS)

• Turmas regulares: concessão de 
até 20% de desconto;
• Turmas promocionais: concessão 
de até 10% de desconto;
• Turmas personalizadas: conces-
são de até 20% de desconto;
• Promoções: todos os descontos 
ou promoções estão limitados a 
30% sobre o valor da parcela;
• Cumulatividade: Estes descontos 

estágio cursado e 15% para o se-
gundo estágio cursado. A partir do 
qual, o aluno deverá negociar dire-
tamente com a escola CNA.

FAMA (DYNAMUS)

O desconto é concedido de acordo 
com a praça/localidade. Os descon-
tos variam entre 10% a 20%.

Unidades distribuídas em todo 
Brasil. *Descontos são válidos para 
vendas por E-commerce. Antes 
de fazer sua matrícula solicite seu 
voucher de desconto, através do 
e-mail: atendimento@dynamus-
clube.com.br.
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PITÁGORAS (DYNAMUS)

O desconto é concedido de acordo 
com a praça/localidade. Os des-
contos variam entre 10% a 20%.

PARQUE ENCANTADO 
(DYNAMUS)

Desconto de 20%, a partir da se-
gunda mensalidade.  Unidade em 
Brasília.

UNIC (DYNAMUS)

O desconto é concedido de acordo 
com a praça/localidade. Os des-
contos variam entre 10% a 20%.

UNIDERP (DYNAMUS)

O desconto é concedido de acordo 
com a praça/localidade. Os des-
contos variam entre 10% a 20%.

UNIME (DYNAMUS)

O desconto é concedido de acordo 
com a praça/localidade. Os des-
contos variam entre 10% a 20%.

UNOPAR (DYNAMUS)

O desconto é concedido de acordo 
com a praça/localidade. Os des-
contos variam entre 10% a 20%.

UNISANTA (DYNAMUS)

A Universidade Santa Cecília ofere-
ce descontos especiais nas men-
salidades dos cursos de graduação 
e pós-graduação aos associados 
e dependentes de primeiro grau. 
Graduação – 10% Pós-Graduação

 
– 15% descontos cumulativo com 
percentual de pontualidade no pa-
gamento.
Importante ressaltar que o benefí-
cio será concedido aos alunos que 
ingressarem na instituição a partir 
de 20/10/2016.

Lojas de vinho

VINO & MARE (DYNAMUS)

Desconto de 10%, sem limites de 
mínimos ou máximos.

MISTRAL VINHOS (DYNAMUS)

Associados Dynamus Clube têm 
até 20% de desconto em seleção 
exclusiva de vinhos da Mistral.

não são cumulativos com outros 
convênios e/ou promoções;
• Pagamento: os descontos aqui 
estabelecidos são válidos até o 
vencimento.
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PRIMO PASTIFÍCIO ROTISSERIA 
(DYNAMUS)

Será concedido:
Desconto de 15% para qualquer 
compra nas lojas Pastifício Primo de 
todo Brasil. O desconto não é apli-
cado para compras on-line ou atra-
vés de parceiros (UberEats e IFood).
Forma de pagamento: se aceita 
qualquer tipo de pagamento (car-
tão, efetivo, VR), exceto cheques.

FOGO DE CHÃO (DYNAMUS)

Será concedido 10% de desconto 
sobre o valor do cardápio para o 
espeto corrido (rodízio, buffet de 
saladas e acompanhamentos à 
mesa). Não é válido para bebidas, 
sobremesas e café.
Esse desconto é válido para almo-
ço e jantar somente de segunda-
-feira à sábado. Domingos, feriados 
e datas comemorativas o valor ne-
gociado não será praticado, sendo 
cobrado o valor do espeto corrido 
do cardápio.

Restaurantes

Veículos e rent a car

ALAMO (DYNAMUS)

Desconto de 5% sobre a diária, va-
lido somente para reservas online.
A oferta é válida nas agências 
participantes da empresa no Bra-
sil, Portugal, Reino Unido, Irlan-
da, França, Espanha, Alemanha, 
Bélgica, Albânia, Áustria, Bulgária, 

Croácia, Chipre, República Checa, 
Hungria, Israel, Itália, Países Baixos, 
Polónia, Ilha Reunião, Roménia, 
Eslováquia, Suécia, Suíça, Estados 
Unidos da América, Canadá, Tur-
quia, Guiana Francesa, Guadalupe 
e Martinica em alugueres.

ARMOR BLINDADOS (DYNAMUS)

• 10% de desconto para pagamen-
tos à vista no ato da entrada do 
veículo para realização da blinda-
gem;
• 8% de desconto para pagamen-
tos em duas vezes (50% no ato da 
entrada do veículo e os 50% final 
no ato da entrega do automóvel 
blindado);
• 6% de desconto para pagamen-
to em 4 vezes iguais e sem juros 
(através de cheque);
• Pagamento em até 36 vezes atra-
vés de operação bancaria (sujeito 
a análise de credito e juros do dia);
• Pagamento no cartão (entrada de 
30% do valor da blindagem atra-
vés de transferência bancaria e o 
saldo restante em até 3 vezes no 
cartão de crédito).

CHEVROLET (DYNAMUS)

O programa Parceiros Chevrolet 
nasceu em 2005 para atender à 
um seleto grupo de entidades que 
tem relacionamento direto com a 
GM, e desde então já beneficiou 
mais de 105 mil de pessoas.
Agora você também faz parte des-
se grupo e terá acesso a descon-
tos exclusivos oferecidos direta-
mente da montadora, bem como 
informações sobre toda a gama de 
produtos Chevrolet, fácil localiza-
ção da Concessionária mais próxi-
ma de você e todas as novidades 
fresquinhas direto da fábrica.
Não perca tempo, navegue pelo 
site e conheça mais de perto todo 
esse universo. Aproveite e emita 
já a sua carta bônus e corra para 
uma Concessionaria para buscar 
seu Chevrolet 0 Km.

ATS BLINDADOS (DYNAMUS)

Benefícios oferecidos pela ATS 
Blindados ao associado:
Descontos de 12% sobre o valor da 
tabela.
Pagamento facilitado em até 5 ve-
zes.
Emissão da autorização de blinda-

gem para posterior regularização 
da documentação do veículo. Ga-
rantia de 5 anos para blindagem 
Avaliação para compra doo veículo 
usado (blindado ou não).
Atendimento personalizado. Auxí-
lio na compra de veículos novos. 
Despachante especializado.
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ENTERPRISE (DYNAMUS)

Desconto de 5% sobre a diária.
A oferta é válida nas agências par-
ticipantes da Enterprise em Por-
tugal, Reino Unido, Irlanda, Fran-
ça, Espanha, Alemanha, Bélgica, 
Albânia, Áustria, Bulgária, Croácia, 
Chipre, República Checa, Hungria, 
Israel, Itália, Países Baixos, Polónia, 
Ilha Reunião, Roménia, Eslováquia, 
Suécia, Suíça, Estados Unidos da 
América, Canadá, Turquia, Guiana 
Francesa, Guadalupe e Martinica 
em alugueres.

FORD (DYNAMUS)

Descontos especiais, em média 
4%, de acordo com a tabela vigen-
te da montadora. Não cumulativo 
com as ofertas vigentes no con-
cessionário local.
Valores sujeitos a alterações, con-
forme tabela do fabricante, no dia 
do faturamento.
Prazo de entrega, em até 60 dias.
Aquisição para associados.

HERTZ INTERNACIONAL 
(DYNAMUS)

Desconto de 15% para vendas com 
cartão de credito em até 5 vezes .
Não será cobrado acréscimo do 
imposto de remessa.

HONDA CARS (DYNAMUS)

Descontos de acordo, com a tabe-
la da montadora.
Valores sujeitos a alterações, con-
forme tabela do fabricante, no dia 
do faturamento.
Prazo de entrega (consultar o con-
cessionário mais próximo).
Três anos de Garantia Total O aces-
so aos produtos da marca é facili-
tado pela Honda.
Serviços Financeiros (HSF), que 
abrange o Consórcio Nacional Hon-
da, o Banco Honda e a GHB Corre-
tora de Seguros.

MAGGI RENT A CAR (DYNAMUS)

Tarifas especiais para os associa-
dos e dependentes. Desconto de 
até 10% nas reservas nacionais. 
Seguem as unidades:
• Maggi Rent a Car; 
• Itu Maggi Rent a Car; 
• Vinhedo Maggi Rent a Car;
• Viracopos Maggi Rent a Car;
• Indaiatuba Maggi Americana;
• Maggi Jundiaí;
• Maggi Boituva;
• Maggi Sorocaba;
• Maggi Tiête;
• Maggi Limeira;
• Maggi Piracicaba.

MOVIDA RENT A CAR (DYNAMUS)

Desconto de 5% sobre a diária do 
grupo A ao grupo S e W, 10% so-
bre a diária do grupo T (Blindado) e 
desconto de até 5% sobre a diária 
no grupo Z (Audi) do tarifário na-
cional vigente Movida Rent a Car;
• 1 a 27 dias com km livre;
• Tarifa mensal com 4.000km/mês.

* Para reservas de Grupo T (Veícu-
lo Blindado), será sob consulta em 

nossa Central de Reservas através 
do e-mail reservas@movida.com.
br ou Telefone 0800 606 8686.

* Desconto sobre o tarifário nacio-
nal vigente Movida Rent a Car, dis-
ponível em nosso site ou nas lojas.
Acesse o site para realizar suas co-
tações e reservas!

NATIONAL RENT A CAR 
(DYNAMUS)

Esta oferta dá direito a um descon-
to de 5% sobre a taxa diária ou se-
manal de um veículo no momento 
da reserva. Valido somente para 
reservas online, nacional e inter-
nacional.
A oferta é válida em locais Na-
cionais que participam Portugal, 
Reino Unido, Irlanda, França, Espa-
nha, Alemanha, Bélgica, Albânia, 
Áustria, Bulgária, Croácia, Chipre, 
República Checa, Hungria, Israel, 
Itália, Países Baixos, Polónia, Ilha 
Reunião, Romênia, Eslováquia, Su-
écia, Suíça, Estados Unidos, Cana-
dá, Turquia, Guiana Francesa, Gua-
dalupe, Martinica e em locações.
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UNIDAS RENT A CAR (DYNAMUS)

Desconto nas diárias: 5% sobre o 
valor das diárias previsto na Tarifa 
Nacional/Regional vigente.
Proteção: É obrigatória a contra-
tação da Proteção Especial (PE), 
Proteção Parcial (PP) ou Super 
Proteção (SP) para cobertura do 
veículo locado. Para terceiros po-
derá ser contratada a Proteção 
para Ocupantes e Terceiros (POT 
– opcional), Proteção Ocupantes 
(PO – opcional), Proteção Terceiros 
(PT – Opcional).
Taxa Administrativa: Não está in-
clusa nas diárias e deverá ser co-
brada.
Tarifa Regional: Não está inclusa 
nas diárias e deverá ser cobrada 
apenas em algumas lojas devido 
às condições.

VOLVO CARS (DYNAMUS)

Descontos especiais, de acordo 
com a tabela vigente da monta-
dora.
Valores sujeitos a alterações, con-
forme tabela do fabricante, no dia 
do faturamento.
Prazo de entrega, em até 60 dias.
Aquisição para associados e de-
pendentes de 1º grau.

Viagens e Turismo

AEROPORTOS VIP CLUB 
(DYNAMUS)

Acesso as Salas VIP, espaços con-
fortáveis e exclusivos dentro do 
Aeroporto, Business Center gratui-
to, Open Food, Wi-Fi alta velocida-
de, Salas distribuídas com TVs LED 
e acesso a canais fechados.

O associado terá 30% de desconto 
por acesso. Pagamento direto no 
check-in através de cartão de cré-
dito, débito ou dinheiro, um acom-
panhante ou familiar terá o mesmo 
desconto de 30%.
Confira abaixo os valores das Salas 
com o desconto exclusivo aos As-
sociados Dynamus:

Observação:
Em caso de mais acompanhantes 
o valor será de R$ 96,00 por acom-
panhante.

Crianças de 0 a 3 anos de idade se-
rão cortesia – de 4 a 12 anos terão 
uma tarifa especial de R$ 60,00.

LOUNGES Tarifa avulso Tarifa Dynamus

SALA VIP DOMÉSTICA R$ 120,00 R$ 84,00

SALA VIP INTERNACIONAL R$ 120,00 R$ 84,00

SALA VIP EXPRESS SUL R$ 100,00 R$ 70,00

SALA VIP EXPRESS NORTE R$ 100,00 R$ 70,00
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ATLANTICA HOTELS (DYNAMUS)

Preço diferenciado aos associa-
dos, será aplicado até 15% sobre a 
tarifa balcão do dia da consulta.

 
Regulamento da promoção:

• Desconto concedido  sobre tarifa 
“Melhor Tarifa Disponível“  no site 
atlanticahotels.com.br mediante o 
uso do código promocional DYNA-
MUSCLUBE no ato da reserva; 
• Desconto válido para reservas 
com entrada de segunda a segun-
da – Não válido para Ano Novo e 
Carnaval nos hotéis da região Nor-
deste, Rio de Janeiro e Quality Re-
sort Itupeva; 
• Desconto não-cumulativo com 
outros descontos disponíveis no 
site e promoções vigentes;
• Promoção sujeita a disponibilida-
de de acomodações; – Promoção 
pode sofrer alterações sem aviso 
prévio; – Para as outras páginas ou 
categorias de site, o desconto de 
15% não será aplicado. – Promoção 
não válida para reservas efetuadas 
através das nossas televendas, ho-
téis físicos, Redes sociais e Mobile. 
• Ofertas válidas de 22/12/2016 a 
31/12/2017.

Hotéis não participantes da pro-
moção:
• Comfort Hotel Anápolis;
• Comfort Hotel Araraquara; 
• Comfort Hotel Saint Peter;
• Go Inn Estação Goiânia;
• Quality Hotel & Convention Cen-
ter Marília;
• Quality Hotel Itaipava;
• Quality Hotel João Pessoa;
• Quality Hotel Saint Paul;
• Quality Suites Garden.

BANCORBRÁS TURISMO 
(DYNAMUS)

Funciona assim: você pode ad-
quirir até 5 títulos, cada um com 
7 diárias, para serem utilizadas 
no período de um ano, a partir da 
data de registro, em mais de 7.000 
hotéis conveniados no Brasil e no 
exterior. Além disso, você conta 
com descontos em diversos es-
tabelecimentos conveniados com 
a segurança da assistência em 
viagens, que você já tem direito a 
partir de 50 km de sua residência, 
entre outras vantagens. Desconto 

na taxa de adesão.

BITTAR HOTÉIS (DYNAMUS)

Preço diferenciado aos associados, 
conforme valores na tabela. Válido 
para todas as unidades da rede.

BLUE TREE HOTELS (DYNAMUS)

Desconto de 10% sobre as diárias 
disponíveis em nosso site. Seja a 
negócios ou a lazer, conosco, sua 
viagem ganha um charme espe-
cial. Aproveite!

BOURBON HOTÉIS & RESORTS

Concederemos 10% de desconto 
sobre as nossas tarifas vigentes no 
ato da consulta da reserva para to-
das as 13 unidades da rede.
O desconto da parceria se man-
tém, oferecemos 10% desconto 
para todas as reservas nos hotéis 
da rede, nos Resorts aplicamos 
mais o a desconto compra anteci-
pada.

Bourbon Atibaia
90 dias de antecedência confir-
mação reserva aplica- se 20%. 60 
dias de antecedência confirmação 
reserva aplica- se 10%. 30 dias de 
antecedência confirmação reserva 
aplica- se 5%. 
Bourbon Cataratas
90 dias de antecedência confir-
mação reserva aplica- se 20%. 60 
dias de antecedência confirmação 
reserva aplica- se 10%. 30 dias de 
antecedência confirmação reserva 
aplica- se 5%. 
Condições Gerais: O desconto es-
tará disponível nos hotéis e resorts 
Bourbon do Brasil, Paraguai e Ar-
gentina, exceto Grand Bourbon 
Ibirapuera, Bourbon Convention 
Ibirapuera, Bourbon Londrina Bu-
siness Hotel, Rio Hotel By Bourbon 
Curitiba Aeroporto, Bourbon Dom 
Ricardo Aeroporto Curitiba Busi-
ness Hotel.

COSTÃO DO SANTINHO 
(DYNAMUS)

Tarifas especiais para os associa-
dos e dependentes. Os descontos 
variam entre 10% a 15%.
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GOLDEN TULIP (DYNAMUS)

Preço diferenciado aos associados. 
A rede de hotéis opera três marcas 
bem conhecidas, Tulip Inn, Golden 
Tulip e Royal Tulip.

GJP HOTELS (DYNAMUS)

10% de desconto nas melhores tari-
fas dos hotéis, com café da manhã.

HOTÉIS TAUÁ (DYNAMUS)

10% de desconto nas diárias em 
qualquer hotel, válido somente 
para baixa temporada.
Valido para os Hotéis:
• Tauá Resort Atibaia;
• Tauá Grande Hotel Araxá;
• Tauá Resort Caeté.

ENOTEL HOTELS (DYNAMUS)

Concederemos descontos diferen-
ciados, de acordo com a tarifa acor-
do da parceria. Válido para todas as 
unidades da rede.

LATAM TRAVEL (DYNAMUS)

Condições da Parceria:
A LATAM Travel é a união das ope-
radoras TAM Viagens e Lantours. 
Agora presentes em todas as ope-
rações no Brasil, Chile, Peru e Co-
lômbia, seguimos o caminho do 
desenvolvimento do Turismo com-
prometidos com o futuro da Amé-
rica Latina e sua conexão com o 
mundo. A LATAM Travel traz toda a 
experiência do Grupo LATAM para 
levar os sonhos dos nossos clientes 
ainda mais longe, cuidando de toda 
a sua jornada de viagem.
Para pacotes LATAM Travel, aplica-
-se 10% de desconto (dez por cen-
to) na compra de passagem aérea + 

hotel; Ou apenas hotel; E/ou loca-
ção de carro.
a) Desconto não se aplica para in-
gressos de parques temáticos, 
shows e eventos, passeios, trasla-
dos, cruzeiros, circuitos europeus e 
bilhetes de trens.
b) Condição não acumulativa com 
outras promoções;
c) Desconto não será aplicado às 
taxas de embarque e demais taxas.

MABU HOTÉIS (DYNAMUS)

Preço diferenciado aos associados, 
em média 5% de desconto. Os Ho-
téis são:
• Mabu Thermas Grand Resort –  
  (45) 3521 2000
• Mabu Curitiba Business –  
  (41) 3219 6000
• Mabu Curitiba Express –  
  (41) 3341 1400
• Mabu Interludium Iguassu Con-
vention – (45) 3132 2000

MELIÃ HOTELS (DYNAMUS)

Tarifas especiais para os associa-
dos e dependentes. Para reservas 
internacionais, os descontos va-
riam entre 7 % a 20%.  Para reservas 
nacionais, o desconto garantido é 
de 7% .

NACIONAL INN (DYNAMUS)

Desconto de 5% sobre a tarifa do 
dia. Válido para todas as unidades 
da rede.

REDE ALLIA HOTELS (DYNAMUS)

Preço diferenciado aos associados, 
será aplicado 10% sobre a tarifa 
balcão do dia da consulta. Válido 
para todas as unidades da rede.
A Rede Allia Hotels está presente 
em 5 estados (DF; MG; SP; ES; GO) 
e em 11 cidades (Brasília; Belo Ho-
rizonte; Araxá; São Paulo, Ribeirão 
Preto; São José do Rio Preto; Cam-
pos do Jordão; Ilhabela; Vitória; 
Guarapari; Goiânia).
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REDE HPLUS (DYNAMUS)

Desconto de 15% sobre as tarifas 
para a Dynamus. Válido para todas 
as unidades da rede:
Cullinan Hplus Premium, Athos 
Bulcão Hplus Premium, Fusion 
Hplus Express+, Vision Hplus Ex-
press+, Saint Moritz Hplus Express.
A rede oferece transporte gratuito 
até o aeroporto em horário pré-de-
finidos para cada hotel. Para mais 
informações consultar no site ou 
através da central de reservas.

RIO QUENTE RESORTS 
(DYNAMUS)

Associados e seus respectivos de-
pendentes terão direito ao descon-
to de 10% sobre o valor das tarifas 
de hospedagem e sobre as tarifas 
aplicadas nas excursões aéreas, 
rodoviárias operadas pela Valetur. 
Também será concedido 40% de 
desconto para os bilhetes de aces-
so ao Hot Park e à Praia do Cerrado.

VILA GALÉ (DYNAMUS)

Preço diferenciado aos associados, 
será aplicado até 22% sobre a tarifa 
balcão do dia da consulta.
As viagens a lazer ou a trabalho para 
a capital carioca agora estão mais 
fáceis e econômicas. Temos uma 
vantagem exclusiva aos associados: 
22% de desconto na hospedagem do 
Hotel Vila Galé Rio de Janeiro. Loca-
lizado na Lapa, a 2 km quilômetros 
do aeroporto Santos Dumont, o hotel 
está nas proximidades dos principais 
pontos culturais da região e do cen-
tro econômico do Rio. 
Regulamento da promoção:
• Desconto sobre tarifa disponível no 
site mediante o uso do código pro-
mocional Dynamus no ato da reser-
va;
• Desconto não-cumulativo com ou-
tros descontos disponíveis no site e 
promoções vigentes;
• Promoção sujeita a disponibilidade 
de acomodações;
• Promoção pode sofrer alterações 
sem aviso prévio;

Resorts:
• Vila Galé Marés  
(localizado na Bahia) –  
mares.reservas@vilagale.com;

• Vila Galé Cumbuco  
(localizado no Ceará) –  
cumbuco.reservas@vilagale.com;
 
• Vila Galé Eco Resort do Cabo  
(localizado em Pernambuco) – 
cabo.reservas@vilagale.com;
 
• Vila Galé Eco Resort de Angra  
(localizado no Rio de Janeiro) –  
angra.reservas@vilagale.com  
Coorporativos;
 
• Vila Galé Fortaleza  
(localizado no Ceará) –  
fortaleza.reservas@vilagale.com;
 
• Vila Galé Salvador  
(localizado na Bahia) –  
salvador.reservas@vilagale.com;
 
• Vila Galé Rio de Janeiro  
(localizado no Rio de Janeiro) –  
rio.reservas@vilagale.com.
Telefone Reservas Cabo:  
(81) 3016 2035.

• Telefone Reservas Angra:  
24 3379 288.  

• Demais Hotéis: 71 3263 9999.
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