GASTRONOMIA

MODA

Café Paineiras – 10% de desconto

Arezzo – 10% em qualquer compra. Compras acima de
R$1.500,00 (bolsa + sapato) ganham uma sapatilha.

Gurumê – Cliente Prime pode escolher entre uma
soda italiana (de qualquer sabor) ou um café como
cortesia no almoço de segunda à sexta
Páru – Na compra de 1 drink, ganhe outro do mesmo
valor. Válido de segunda à quinta, das 12h às 20h.

Ateen – 10% de desconto
Florest – 20% de desconto
Foxton – 20% de desconto
Lenny Niemeyer – 10% de desconto

Rubro Café - Na compra de uma fatia de torta ou
rocambole, ganhe um Café Expresso.

Leeloo – 10% de desconto

World Wine – 15% de desconto em qualquer rótulo nas
compras a partir de R$250. Não cumulativo à outras
promoções.

Richards – 10% de desconto

INFANTIL

ARTIGOS DO LAR

Fábula – 20% de desconto

Casa Granado – Nas compras acima de R$ 100,00
ganhe 1 sabonete barra Vintage.

Mr. Cat – 10% de desconto
Wasabi – 10% de desconto.

Euro Colchões – 10% de desconto
First Class – 10% de desconto

ACESSÓRIOS
Compactor – Nas compras acima de R$500,00, ganhe
um kit (caderneta + Caneta Senator da linha
presente).
Lafry – 10% de desconto.
Lunetterie – 15% de desconto nas peças de marca
própria. Válido para armações e lentes oftálmicas.
10% nas demais marcas. Desconto não acumulativo e
não aplicado para lentes de contato.

Tutto per la Casa – No mês do seu aniversário, ganhe
uma Consultoria de Decoração de Mesa Posta. Válido
de segunda à sexta, das 10h às 22h, mediante
agendamento prévio. Duração: 1h30.

SERVIÇOS
Espaço Laser- Cheque amigo (Cheque de R$1.000,00
ao fechar pacote no valor acima de R$1.000,00).
-

Pacote inferior a R$1.000,00, o cliente prime
recebe 50% de desconto.

-

03 Sessões gratuitas na axila ou faixa da barba
(masculino).

Computer & Co. – Disponível um carregador portátil
na sala Fashion Prime.
Doutor Foto - 10% de desconto em todos os serviços
da loja (foto,xerox,impressões,scanners etc).
Fast Frame – Clientes Prime têm 10% de desconto e
parcelamento em até 4x sem juros.
Jacques Janine – Toda quarta-feira, 25% de desconto
na depilação.
Analítica Farmácia de Manipulação - 15% de
desconto no site www.ancshop.com.br usando o código
“FASHIONPRIME15”.
COMBOS de domingo a quinta-feira:
•

Tratamento kérastase + escova + pé e mão =
R$189,00

•

Pé + mão + Spa dos pés = R$119,00

•

Aniversariantes: No dia do aniversário, ganham
uma hidratação capilar + 20% de desconto em uma
visita durante o mês.

Miss Chloé – 10% de desconto nos serviços, exceto
colocação de cílios.
MacTown – A cada R$400 em compras, ganhe uma
capa de Ipad selecionada.
•

Nas compras acima de R$200, em produtos ou
serviços, ganhe uma capinha selecionada para seu
iPhone.

•

Clientes Black têm troca de película grátis a cada
6 meses. Limitado a uma troca por cliente.

5 à sec - Nas compras a partir de R$ 150,00 ganhe
50% de desconto no serviço Combo Banho (toalhas de
banho, rosto, piso e roupão).
Casas Brancas Boutique Hotel & Spa – 20% de
desconto na hospedagem, exceto os meses de janeiro
e fevereiro.

Vila da Santa Hotel Boutique & SPA Benefícios: 10% de desconto nas diárias + um jantar
de boas vindas ou R$ 200 de voucher para consumo no
spa ou restaurante
Hospedagem: Oferta válida para hospedagens de no
mínimo 2 noites
Não cumulativa: A oferta não se acumula com outras
disponíveis no momento da reserva.
Validade: Parceria válida por um ano de 1 ano,
podendo ser encerrada por ambas as partes com aviso
de 30 dias de antecedência

Datas das reservas: parceria válida para novas
reservas efetuadas entre 1/8/2020 e 31/7/2021
Jantar de boas-vindas: Menu especial de boas-vindas
válido para todas as pessoas na reserva incluindo
entrada, prato principal e sobremesa. As bebidas e
drinks serão cobrados separadamente. Jantar válido
para apenas para o primeiro dia de hospedagem.
Reservas: deverão ser realizadas exclusivamente
pelos nossos canais de comunicação direta:
Motor de reservas: www.viladasanta.com
e-mail: reservas@viladasanta.com
WhatsApp: (22)98830-5770
Lavanda Spa - Ao realizar uma sessão de Massagem
Relaxante (1 hora), ganhe uma sessão da terapia Foot
Detox, que deverá ser agendada e realizada junto a
sessão da massagem.
Clínica Andreia Frota – 1ª sessão de “Laser Glow”
Após a 1ª consulta com qualquer especialidade da
clinica, você ganha a 1ª sessão de procedimento
dermatológico Laser Glow: para melhorar o viço da
pele e estimular a produção de colágeno.
Próprio para todos os tipos de pele.

