
Exceto feriados: 
 

Tabela de valores da diária para associados: 

 ( Baixa temporada  2021) 

1 pessoa no apartamento = R$ 165,00 

2 pessoas no apartamento = R$ 235,00  (R$ 117,50 por pessoa) 

3 pessoas no apartamento = R$ 283,00  (R$ 94,33 por pessoa) 

4 pessoas no apartamento = R$ 343,00  (R$ 85,75 por pessoa) 

5 pessoas no apartamento = R$ 428,75  (R$ 85,75 por pessoa) 

6 pessoas no apartamento = R$ 514,50  (R$ 85,75 por pessoa) 
 

Todas as nossas diárias incluem pensão completa (café, almoço 

e jantar). 
 

 

 

Tabela de valores da diária para associados para ALTA 

TEMPORADA 

 

1 pessoa no apartamento = R$ 178,00 

2 pessoas no apartamento = R$ 251,00 (R$ 125,50 por pessoa) 

3 pessoas no apartamento = R$ 308,00 (R$ 102,66 por pessoa) 

4 pessoas no apartamento = R$ 380,00 (R$ 95,00 por pessoa) 

5 pessoas no apartamento = R$ 475,00 (R$ 95,00 por pessoa) 

6 pessoas no apartamento = R$ 570,00 (R$ 95,00 por pessoa) 
 

Todas as nossas diárias incluem pensão completa (café, almoço e 

jantar). 
 

 

As reservas são feitas diretamente conosco. Basta escolher uma data, 

havendo disponibilidade, já pré-reservamos para você. 
 

O pagamento é feito por depósito ou transferência bancária, de pelo 

menos 50% do valor antes de sua hospedagem, e o restante pode ser 

acertado diretamente conosco no check-in, em dinheiro ou débito. 
 

Alugamos no mínimo 2 diárias. 
 

Os valores das nossas diárias dependem da quantidade de pessoas 

que vierem para o apartamento. Seriam quantas pessoas? 



 

Crianças com mais de 5 anos já pagam o valor integral. De 0 á 4 

anos  são isentas. 
 

Todos os nossos quartos são padrões. Possuem 2 triliches 

(capacidade para até 6 pessoas) e são equipados com ar-

condicionado, frigobar, ventilador de teto, televisão e banheiro 

privativo. 
 

Horário de entrada: a partir das 10:00hs da manhã – para o almoço. 

Horário de saída: até as 8:00hs da manhã – após o café da manhã. 


