FÉRIAS DE JANEIRO 2022
(de 04/01/2022 até 31/01/2022)
Tarifário Sócio e Visitante
SÓCIO:
Chalé: (A diária começa a partir das 8:00 e termina às 17:00 do dia seguinte)
Por pessoa (segunda a quinta) --------------------- R$40,00 a diária
Apenas 01 pessoa (segunda a quinta) ------------ R$60,00 a diária
Por pessoa (sexta a domingo) ---------------------- R$100,00 o pacote
Por pessoa (sábado a domingo) --------------------R$60,00 a diária
Apenas 01 pessoa (sexta a domingo) ------------- R$140,00 o pacote
Apenas 01 pessoa (sábado a domingo) ---------- R$80,00 o pacote
Camping: (A diária começa a partir das 8:00 e termina às 17:00 do dia seguinte)
Por pessoa (segunda à quinta) --------------------------- R$15,00 a diária
Por pessoa (sexta à domingo) --------------------------- R$20,00 a diária
Taxa para levar tenda (até 9m²) ---------------------------------- R$20,00
Taxa para levar freezer/frigobar----------------------------------- R$30,00

VISITANTE: (incluso uso da estrutura de lazer e todas as atividades do clube)
Chalé (Será cobrado o valor mínimo de duas pessoas por chalé. Incluso café da manhã):
Por pessoa (segunda a quinta) ----------------------- R$100,00 a diária
Apenas 01 pessoa (segunda a quinta) -------------- R$140,00 a diária
Por pessoa (sexta a domingo) ------------------------ R$250,00 o pacote
Por pessoa (sábado a domingo) --------------------- R$150,00 a diária
Apenas 01 pessoa (sexta a domingo) --------------- R$310,00 o pacote
Apenas 01 pessoa (sábado a domingo) --------------- R$220,00 o pacote

Camping: (A diária começa a partir das 8:00 e termina às 17:00 do dia seguinte)
Por pessoa (segunda a quinta) ----------------------- R$50,00 a diária
Por pessoa (sexta a domingo) ------------------------ R$150,00 o pacote
Por pessoa (sábado a domingo) --------------------- R$90,00 a diária
Taxa para levar tenda (até 9m²) ---------------------------------- R$20,00
Taxa para levar freezer -------------------------------------------- R$40,00

Reservas e Vendas: Balneário Furnastur – Caixa Postal 16 Formiga - MG CEP: 35570-000 Fones:
(37) 3322-6738 / 3322-4478 ou (37) 93366 9720 / (37)98833 9710 E-mail:
nautico.formiga@terra.com.br Site: www.clubenautico.com.br

Taxa para levar frigobar ------------------------------------------- R$30,00
Observação: O acesso à hospedagem no camping, se dará no período das 8:00h às 23:00h, não
se permitindo a montagem de barracas, fora deste horário.
Convite sem hospedagem: (Convites para passar o dia)
Por pessoa ------------------------------------------------------------ R$50,00 por dia

Informações Importantes
(Leia com atenção todas as informações, qualquer dúvida é só entrar em contato)
- Este tarifário não prevalece para períodos de feriados prolongados, ou com programações
especiais, podendo, ainda, ser alterado sem aviso prévio;
- A diária do chalé e do camping começa a partir das 8:00 e termina às 17:00 do dia seguinte. A
partir das 17:00h será cobrada nova diária;
- As piscinas térmicas e as saunas funcionam, dentro do horário pré- estabelecido, sendo
obrigatório o uso de touca de natação, que pode ser levada pelo usuário ou adquirida no local;
- 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!

Reservas e Vendas: Balneário Furnastur – Caixa Postal 16 Formiga - MG CEP: 35570-000 Fones:
(37) 3322-6738 / 3322-4478 ou (37) 93366 9720 / (37)98833 9710 E-mail:
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