RESERVAS / TARIFÁRIO

2020
Os valores abaixo são referentes à hospedagem em qualquer um de nossos espaços de acomodação — Casa-Sede,
Casa-Hóspede ou Casa-Chalé — (em dias de semana ou finais de semana exceto feriados):
TIPO DE HOSPEDAGEM

CASAL / DUAS PESSOAS

Valor Diária Avulsa

R$ 720,00
R$ 700,00

Valor Diária Pacote*

Multiplicar este valor pelo número de dias de sua permanência - 1,5; 2,0; 2,5 e etc.

O valor da estadia é para CASAL, DUAS PESSOAS ou INDIVIDUAL com pensão completa:
• café da manhã • almoço • chá das cinco • jantar e lazer de fazenda:
passeios a cavalos monitorados, cachoeiras, trilhas, pista para caminhadas, bicicletas, pesca,
caiaque, barco, piscina, sauna úmida e etc.
* Caso o check-in ocorra no período da tarde e o check-out, do último dia de hospedagem,
no período da manhã, ocorrerá um acréscimo de R$ 160,00.
** Tarifa sujeita à alteração sem prévio aviso.
RESERVAS / FORMA DE PAGAMENTO:

50% - Depósito antecipado do valor da estadia (garantia da reserva) +
50% - Restantes e gastos extras serão acertados na Fazenda em cheque ou dinheiro.
IMPORTANTE!
Não trabalhamos com cartão de crédito, devido a oscilação na obtenção do sinal do celular.
Exemplo - Casal / Duas Pessoas:
1. Check-in na Fazenda sábado a partir das 10:00 e check-out domingo até às 12:00.................. R$ 720,00 diária avulsa
2. Check-in na Fazenda sábado após às 15:30 e check-out domingo até às 15:30 .......................... R$ 720,00 diária avulsa
3. Check-in na Fazenda sexta-feira a partir das 15:30 e check-out domingo às 12:00 .................. R$ 1.210,00
4. Check-in na Fazenda sexta-feira a partir das 10:00 e check-out domingo às 12:00 .................. R$ 1.400,00
5. Check-in na Fazenda sexta-feira após às 15:30 e check-out domingo até às 15:30 ................... R$ 1.400,00
6. Check-in na Fazenda sexta-feira a partir das 10:00 e check-out domingo até às 15:30........... R$ 1.750,00
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