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CHD
é a abreviação de Complexo de Hospedagem e

Diversão, união das repúblicas mais tradicionais

de Votopuranga.

2021 será nossa 10ª edição e na melhor

localização:

ESTAMOS

AO OBA FESTIVAL!
em frente



VOCÊ NA MELHOR

O CHD tem um perfil diferenciado, pois consegue

reunir foliões do Brasil inteiro e também de outros

países, e ainda agregar tudo o que eles precisam

em um só lugar, além, é claro, de muita diversão

com aquele toque de jogos universitários.

periênciaDO CARNAVAL

CLIQUE AQUI

Quero comprar!

https://www.021turismo.com.br/obafestival


AGORA TEMOS MAIS
DE UM LOCAL PARA DESCANSAR

E CURTIR O MELHOR

Rodovia Vicinal Parisi, km 1,4

Votopuranga / SP

Em frente ao Oba Festival

rn da a vida
Check-in:

das 12h do dia 12/02 até  12h do dia 13/02*
*Check-in excedente ao meio-dia de sábado, pré agendar e

e informar a organização.

Check-out:

às 12h do dia 17/02

1. CHD



Hotel Revitalle

Rua Mato Grosso, 3223 • Santa Eliza

CEP 15505-185 • Votuporanga / SP

Check-in:

das 12h do dia 12/02 até  12h do dia 13/02*
*Check-in excedente ao meio-dia de sábado, pré agendar e

e informar a organização.

Check-out:

às 12h do dia 17/02

2. Hotel by CHD

CLIQUE AQUI

Quero comprar!

https://www.021turismo.com.br/obafestival


ACOMODAÇÕES
Nessa edição de 10 anos do CHD, muita coisa

mudou (e pra melhor, claro).

Bora conhecer as opções de acomodação?

Se liga aí:

Alojamentos em módulos habitacionais termo

acústicos, equipados com ar condicionado,

beliches, um pequeno espelho, uma chave por

pessoa e pontos de energia. Modalidade ideal

pra quem buscar por praticidade.

Essa acomodação tem o mesmo conceito de um

hostel, onde atende desde grandes grupos até

pacotes individuais com vagas compartilhadas.

a) Opção para 4 pessoas (2 beliches)

b) Opção para 8 pessoas (4 beliches)

1. Alojamentos dentro do CHD



Alojamentos em módulos habitacionais termo

acústicos, equipados com ar condicionado,

beliches, um pequeno espelho, uma chave por

pessoa, pontos de energia e banheiros privativos.

Modalidade ideal para quem busca praticidade

sem abrir mão de um pouco de privacidade. Essa

acomodação tem o mesmo conceito de um

hostel, onde atende desde um grupo específico

de amigos até pacotes individuais com vagas

compartilhadas.

a) Opção para 6 pessoas (3 beliches)

2. Alojamentos com suíte
dentro do CHD

Espaço coberto com tendas, piso de madeira,

pontos de energia espalhados por todo o espaço.

Ideal para pacotes individuais, casais ou pequenos

grupos.

3. Camping coberto dentro do CHD



Atendendo a pedidos, criamos dentro dos nossos

pacotes essa nova modalidade para quem procura

um pouco mais de privacidade e conforto, mas

sem perder a diversão das nossas tardes.

Escolhemos criteriosamente um hotel no centro de

Votuporanga, a 10 minutos do CHD e do Mundo

Oba. Opções de apartamentos individuais, duplos,

triplos, quádruplos todos com ar condicionado,

televisão, frigobar e banheiro privativo.

4. Acomodação localizada fora
do CHD Hotel by CHD

CLIQUE AQUI

Quero comprar!

https://www.021turismo.com.br/obafestival


PRINCIPAIS

Preciso levar roupa de cama?

Sim, é necessário trazer roupa de cama, assim

como itens de higiene pessoal como toalhas

e afins.

Tem espelho no alojamento?

Sim. Equipamentos com um pequeno espelho

de  30x30cm para rosto, porém nossos vestiários

possuem um espaço e espelhos para o corpo.

Qual a voltagem das tomadas?

Os alojamentos possuem tomadas com voltagem

em 220V, tanto nos alojamentos quanto nas

barracas.

Preciso levar a barraca ou vocês cedem?

Precisa. Os equipamentos de camping são por

conta de cada folião, ou seja, você deverá

providenciar a barraca, colchão e os demais itens

necessários. As barracas devem ter as medidas

máxima de 2x2m, para que não comprometa a

capacidade estipulada para o espaço.

dúvid
Acomodações dentro do CHD



O que muda dessa mdoalidade para os

demais pacotes?

Além das características exclusivas de um hotel,

apenas o fato dessa acomodação ser em outro

local diferente do CHD.

E o meu café da manhã?

Será servido no próprio hotel. Aprecie sem

moderação, pois é uma delícia! Ah, e fique 

atento(a)  aos horários informados pelo próprio

hotel, beleza?

Mas e meu almoço? E as festas que rolam

no CHD? 

Relaxa, porque você conta com serviço de

translado orientado por nossos Guias, e esse

serviço não tem custo adicional desde que você

os utilize nos horários pré definidos, tanto de ida

quanto de volta. Depois confira um pouco mais

abaixo esses horários e fique tranquilo(a). Ah, o

almoço e o nosso delicioso caldo é servido lá

no CHD!

E meus kits do CHD e do Oba para quem

comprou pacote completo?

Você vai receber tudo no seu check-in no hotel

direito com nossos Guias. Já avisamos: encosta

neles que serão seus mentores nesses 5 dias.

Acomodação fora do CHD



Ida para o CHD: das 11h30 às 13

Retorno para o Hotel: das 17h30 às 19h

Ida para o Oba: das 18h30 às 21h

Retorno para o Hotel: das 4h às 7h

(ou 30 minutos após o encerramento dos shows

na pista principal)

Translados

Na terça-feira, os horários para o CHD seguem

os mesmos, porém nesse dia o Oba começa

mais cedo!

Então fique atento(a) às orientações dos Guias!

Imagem ilustrativa



• Café da manhã

• Almoço

• Caldos

• Espaço com food truck 24h (cobrado por fora)

Alimentação

OBS.: o pacote de refeições inicia a partir

de sábado.



SEXTA-FEIRA está liberado:

• Cerveja

• Catuaba

• Catuaba sabores

• Vodka

• Energético

• Refrigerante

• Água

Open Bar 24h

O Open Bar ocorre durante todo o período da

sua hospedagem, sendo ele liberado a partir

da sua entrada até a última festa do CHD, que

ocorre na terça-feira.

SÁBADO ATÉ TERÇA está liberado:

• Cerveja

• Catuaba

• Catuaba sabores

• Vodka

• Uísque

• Gin

• Tônica

• Energético

• Refrigerante

• Água

• Bebidas sazonais



Vestiários coletivos, separados entre feminino

e masculino, composto por chuveiros elétricos,

com portinholas individuais tanto para banho

quanto WC.

Serviço de limpeza durante o dia todo, todos

os dias.

Banheiros



Serão 5 dias com muita folia, fazendo de sua

hospedagem um segundo carnaval.

• Uma festa de recepção na sexta

• 3 festas temáticas

• 1 dia de roda de samba

Festas temáticas e
shows no CHD

Os temas e atrações serão divulgados durante

os meses restantes até a data do evento.



• Segurança 24h

• Estacionamento com segurança

• Ambulatório, socorristas, brigadistas

• SPA CHD (cortes, barba, maquiagem, penteados

e massagem pagos por fora)

• Tabacaria (pago por fora)

• CHD store (venda de produtos CHD e também

produtos de utilidades em geral)

• Costureiras (pago por fora)

• Pulseiras de identificação

• Kit CHD (copo com tirante e abada CHD)

• Piscina na área de lazer

• Praia artificial

• Entrega de abadás do Oba 2021 no local que

você estará hospedado(a) (pra quem fizer aquisição

do pacote completo)

Demais serviços e cortesias



O Oba Festival não é só uma festa, é uma 

experiência. Gente de todo o país conhece 

Votuporanga só por ouvir falar do seu famoso 

carnaval realizado num grandioso espaço com 

estrutura inovadora, música para todos os 

gostos, atendimento super VIP, os maiores 

shows do Brasil, organização impecável e muita 

gente bonita!

O Oba Festival é o MAIOR CARNAVAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, realizado em um 

espaço indoor gigantesco, que possui 

infraestrutura completa para receber milhares 

de foliões vindos dos quatro cantos do Brasil e 

do exterior.

Grandes nomes já passaram pelo bloco, como 

Ivete Sangalo, Afrojack, Jorge e Mateus, Wesley 

Safadão, Vintage Culture e muitos outros 

famosos da axé music e também da música 

eletrônica, funk e sertanejo.

VEM CURTIR O
MELHOR CARNAVALda a vida!



SE LIGA NAS
ATRAÇÕES JÁcfirmad

PEDRO SAMPAIO

DENNIS

BARÕES DA

PISADINHA



Nós somos a agência parceira oficial do Oba

Festival, fornecendo o translado do Rio de

Janeiro para o Carnaval de Votuporanga e

vendendo também os pacotes completos

do CHD, com transporte, hospedagem e

ingressos.

E ONDE ENTRA A 021nsa htória?



VAMOS AOS NOSSOSpac!
O mundo Oba conta com uma grande avenida

onde todo mundo se encontra. De qualquer 

camarote em que você estiver, você tem acesso

à pista. É onde o agito rola solto na frente do

palco e o trio elétrico faz a festa empurrado  pela

multidão.

• Estrutura diferenciada com cobertura para

descanso

• Abadá exclusivo (uso não obrigatório)

• Segurança especializada

• Open bar com cerveja, refrigerante, água, 

vodka, rum, caipirinha frozen e catuaba

• Churrasco com duração de 2h por dia

Pista



No Camarote Oba você encontra grande

estrutura com cobertura total, buffet especial,

ilhas com sofás e mesas para descanso, visão

privilegiada do palco, acesso fácil e rápido às

bebidas e muito mais. Bora!

• Estrutura suspensa e coberta com vista

privilegiada de todo o circuito

• Acesso a pista

• Área exclusiva em frente ao palco de shows

• Banheiros exclusivos

• Segurança especializada

• Open bar com cerveja, refrigerante, água,

vodka, rum, caipirinha frozen e catuaba

• Buffet (finger foods)

• Churrasco com duração de 2h por dia

Camarote

Garanta seu pacote agora!

CLIQUE AQUI PARA COMPRAR

https://www.021turismo.com.br/obafestival


Se você procura um espaço super vip com

ambiente de luxo e exclusivo, aqui é o seu

lugar! O Camarote Premium, com o padrão

Café de La Musique, fica localizado ao lado

do Camarote Oba, com vista para a avenida

e o palco, serviço de buffet sensacional, um

bar com drinques e bebidas únicas, além de

set list próprio de DJs residentes.

• Estrutura suspensa coberta com vista

privilegiada de todo o circuito

• Estrutura com decoração diferenciada

• Músicas com DJ residentes

• Acesso a pista

• Área exclusiva em frente ao palco de shows

• Banheiros exclusivos

• Abadá exclusivo (uso não obrigatório)

• Segurança especializada

• Além do Open Bar das demais áreas, também

terá com Whisky Chivas 12 anos, Vodka Absolut,

Energético TNT, Água de Coco, Rum, Gin

Beefeater, Cerveja Premium, Refrigerante e

Água

• Buffet premium

Camarote Premium
by Café de La Musique



VALORES DO

*Os valores são por pessoa e não por acomodação. Os pacotes

completos serão vendidos com valores baseados no lote do

escuro do Oba Festival 2020 por ainda não ter os valores

confirmados, se houver alguma diferença para mais ou para

menos serão ajustados na última parcela em forma de desconto

ou boleto adicional da diferença.

imento

FEMININO

ALOJ. SUÍTE
6 PESSOAS

HOTEL BY CHD
APARTAMENTO

HOTEL BY CHD
FLAT

SEM INGRESSO
OBA FESTIVAL

COM INGRESSO
PISTA

COM INGRESSO
CAMAROTE

COM INGRESSO
PREMIUM

R$ 1.840

R$ 2.290

R$ 2.390

R$ 2.400

R$ 2.850

R$ 2.950

R$ 2.900

R$ 3.350

R$ 3.450

ALOJAMENTO
4 PESSOAS

R$ 1.600 R$ 2.160 R$ 2.660 R$ 3.210

ALOJAMENTO
8 PESSOAS

R$ 1.430 R$ 2.090 R$ 2.490 R$ 3.040

R$ 3.450

R$ 3.900

R$ 4.000

MASCULINO

ALOJ. SUÍTE
6 PESSOAS

HOTEL BY CHD
APARTAMENTO

HOTEL BY CHD
FLAT

SEM INGRESSO
OBA FESTIVAL

COM INGRESSO
PISTA

COM INGRESSO
CAMAROTE

COM INGRESSO
PREMIUM

R$ 1.940 

R$ 2.390

R$ 2.490

R$ 2.500

R$ 2.950

R$ 3.050

R$ 3.000

R$ 3.450

R$ 3.550

ALOJAMENTO
4 PESSOAS

R$ 1.700 R$ 2.260 R$ 2.760 R$ 3.310

ALOJAMENTO
8 PESSOAS

R$ 1.530 R$ 2.190 R$ 2.590 R$ 3.140

R$ 3.550

R$ 4.000

R$ 4.100

UNISSEX

CAMPING
COBERTO

SEM INGRESSO
OBA FESTIVAL

COM INGRESSO
PISTA

COM INGRESSO
CAMAROTE

COM INGRESSO
PREMIUM

R$ 1.250 R$ 1.810 R$ 2.310 R$ 2.860

COM TRANSPORTE IDA E VOLTA



TÁ AFIM SÓ DO

trspte?
R$ 500 à vista
ou R$550 no cartão

CLIQUE AQUI

Quero comprar!

Quinta (11/02) e sexta (12/02)

Saídas

19h: São Gonçalo

20h: Icaraí

21h: Rio de Janeiro

Pra galera que sai do Rio, vai rolar um encontro no QG

da 021. Maraca Sport Bar, Rua Ribeiro Guimarães, 367,

a partir das 18h.

Posto Ipiranga (em frente a Holly Music)

Posto Select (Avenida Roberto Silveira, 283)

Posto Shell (Avenida Maracanã, 846)

em frente ao Shopping Tijuca)

Quarta (17/02)

Retorno

11h: no CHD

https://www.021turismo.com.br/obafestival


FORMAS DE PAGAMENTO

COVID-19: Nós da CHD sempre presamos pelo  máximo de

transparência e, como é de conhecimento de todos, o

momento ainda gera dúvidas sobre a realização do Oba

Festival 2021. Sendo assim, adotamos uma política de

segurança, garantindo a devolução do valor líquido pagos 

por nossos foliões.

Como assim valor líquido?

Valor líquido de posso do CHD é o valor deduzindo as taxas

de operadoras e/ou intermediadores dos meios de pagamento.

Importante destacar que só passará a valer essa política 

quando, por parte do evento Oba Festival, o mesmo se

pronunciar publicamente referente ao cancelamento ou

adiamento para outra data.

Se adiado, o pacote passará a valer para nova dada, podendo 

o Folião optar pelo reembolso ou manter o pacote para a

nova data, ou até mesmo trocar por outros pacotes que

fazem parte do calendário do CHD em 2021.

pagento
• Depósito parcelado

• 12x no cartão de crédito com acréscimo

de 10%

Dúvidas sobre o pagamento

Garanta seu pacote agora!

CLIQUE AQUI PARA COMPRAR

https://www.021turismo.com.br/obafestival


JÁ TÁ ME SEGUINIDO?

DÁ UM CLIQUE AÍ NOS

ÍCONES ABAIXO E ACESSE

AS MINHAS REDES!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521951000021&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20pacote.
http://instagram.com/021turismo
http://facebook.com.br/021turismo
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