
 

Tarifário 07 de setembro de 2021 
 
 
Tarifário Sócio e Visitante (de 03/09 a 07/09) 

 
SÓCIO: 
Chalé: 

Período completo (03/09 a 07/09): R$ 160,00 pacote por pessoa 

 
Pacote sábado à terça (04/09 a 07/09): R$130,00 pacote por 
pessoa  
 
Diária Avulsa (pernoite): R$50,00 a diária por pessoa 
 
Camping :  
Barraca Igloo (até 3 pessoas sócias): R$15,00 a diária 
Barraca Estrutural (até 5 pessoas sócias): R$25,00 a diária 

 
VISITANTE (incluso uso de toda infra-estrutura de lazer): 
 

Período completo (03/09 a 07/09): R$ 400,00 pacote por pessoa 

 
Pacote sábado à terça (04/09 a 07/09): R$360,00 pacote por 
pessoa  
 
Diária Avulsa (pernoite): R$140,00 a diária por pessoa 
  
Camping :  

Período completo (03/09 a 07/09): R$ 260,00 pacote por pessoa 

 
Pacote sábado à terça (04/09 a 07/09): R$230,00 pacote por 
pessoa  
 
Diária Avulsa (pernoite): R$100,00 a diária por pessoa 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
(Atenção a todas as informações, qualquer dúvida é só entrar em contato) 

- A diária do chalé começa a partir das 8:00 e termina às 17:00 do dia seguinte. A 



 
partir das 17:00h será cobrada nova diária; 

- ATENÇÃO: NOSSA ESTRUTURA ESTÁ LIBERADA PARCIALMENTE PARA FUNCIONAR DEVIDO À 

MEDIDAS DE RESTRIÇÃO E PREVENÇÃO AO COVID 19. PROCURE SE INFORMAR COM NOSSOS 

ATENDENTES DO QUE ESTÁ E O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO 

- Menores de 06 a 12 anos, acompanhados de 02 (dois) adultos hospedados no mesmo 

apartamento, tem desconto de 50% na diária. 

- Menores até 05 anos, acompanhados de 02 (dois) adultos hospedados no mesmo 

apartamento: 

cortesia. 

- Para uso de tenda, freezer ou frigobar no camping, fazer a reserva com antecedência; 

- Confira nossa política de cancelamento de reservas; 

- Sócios que desejam roupa de cama no chalé devem pagar a respectiva taxa e reservar com 

antecedência; 

- Todos os chalés possuem TV, ventilador de teto e banheiro próprio; 

- O camping possui churrasqueiras e lava pratos comunitários, respeite o espaço em comum de 

todos; 

- Esses valores podem ser alterados a qualquer momento, sem aviso prévio. 

Esperamos por vocês! 


