Tarifário para casal 1 diária – válido 30/06/2018 a 20/12/2018
2º sem/ 2018

Chalé

Chalé do Bosque

Suíte

Bangalô Terra

Bangalô Água

1 diária p/
casal

R$ 764,15

R$ 901,00

R$ 986,00

R$ 1.159,40

R$ 1.330,25

Criança (3 – 6)

R$ 127,37

R$ 127,37

R$ 147,90

R$ 173,91

criança (7 -12)

R$ 254,74

R$ 254,74

R$ 295,80

R$ 347,27

adulto + 13
anos

R$ 339,66

R$ 339,66

R$ 394,40

R$ 463,76

R$ 179,82

R$ 197,20

R$ 231,88

PET**

*São consideradas adultas pessoas acima de 13 anos.** Cães, gatos e pequenos animais de estimação são aceitos
mediante reserva antecipada.
O PACOTE INCLUI:
- Pensão completa, com café da manhã colonial, almoço e jantar.
- Música ao vivo e mesa de antepastos na noite de sábado.
- Atividades de lazer da pousada incluindo:
*
Complexo de lazer coberto com: piscina térmica interna, sauna, salão de jogos, espaço kids, área de
convivência com lareira e deck panorâmico externo.
* Passeios: a cavalo, carruagem, caiaques, pedalinho, stand up.
* Pesca esportiva, playground, caminhadas, vôlei de areia, mini futebol, quadra de tênis e poliesportiva,
horta e pomar.
NÃO INCLUI: Ofurô, Café da tarde, bebidas, frigobar, passeios EXTRAS a cavalo, sessões de massagens, bicicletas,
lenha para lareira, peso de peixes do lago* e o que não estiver mencionado como incluso.
*Não limpamos peixes e não é autorizada a pesca no trapiche central.
SUGERIMOS LEVAR:
- Traje esporte fino para o jantar especial de sábado à noite.
Protetor solar, hidratante e repelente.
Se tiver algum histórico de alergia, é importante trazer cremes ou remédios antialérgicos.
- Para cavalgar: capacetes de proteção, calças compridas, botas, sapatos ou tênis de solas lisas e meias grossas.
Agasalhos quentes, pois manhãs e noites costumam ser frias.
Câmera fotográfica, óculos, chapéu e boné.
Acessórios para pesca de sua preferência. Algumas opções podem ser alugadas no hotel.
Para piscina, traje de banho e roupão.
Sua bike e seu capacete de proteção, pois a área é muito boa para aventuras. Nossas bicicletas são alugadas
somente para passeios.
SUGERIMOS NÃO LEVAR:
Bebidas em geral, exceto vinhos.
Joias e objetos de valor. A pousada não se responsabiliza por eles, pois não possui cofres nos Chalés/Bangalôs.
OBSERVAÇÕES: Ao efetuar a reserva, o cliente estará concordando com o contrato, as normas e políticas de
cancelamento da Pousada Virá. Confira-os em seu Voucher ou acesse pelo nosso site:
www.viracharmeresort.com.br
Será um grande prazer recebê-los!
PAGAMENTO: 50% no ato da reserva e saldo restante no check-in.
Aceitamos dinheiro, cartão de débito e crédito (Mastercard, Dinners e Visa), podendo parcelar em até 3X. Não
aceitamos cheques.
Não cobramos taxa de serviço sobre as Diárias.
O consumo será pago no check out, com taxa de 10% somente sobre bebidas.
Os Valores e programações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
RESERVAS E INFORMAÇÕES: www.viracharmeresort.com.br
FONES: (42) 3459-1177(Oi), (42) 99159-3471(Vivo) whats.

