TARIFÁRIO REGULAR 2018

PREÇOS DE DIÁRIA POR BANGALÔ| JANEIRO MÍ
NIMO DE 4 NOITES | FAVOR VERIFICAR ESTADA MÍ
NIMA PARA OUTROS PERÍ
ODOS E TARIFAS
PARA FERIADOS.
BANGALÔ

VERÃO

MEIA ESTAÇÃO

INVERNO

Jan. a Abr. | Out. a Dez.

Mai. e Set.

Jun. a Ago.

ANHATOMIRIM

R$ 2.600

R$ 2.400

R$ 2.200

ARVOREDO

R$ 3.500

R$ 3.100

R$ 2.800

VILA

R$ 4.300

R$ 4.000

R$ 3.500

ESPECIAL DA VILA

R$ 5.300

R$ 4.700

R$ 4.200

ESMERALDA

R$ 5.800

R$ 5.200

R$ 4.600

ESPECIAL ESMERALDA
ESP

R$ 7.600

R$ 6.800

R$ 6.100

PACOTES ESPECIAIS:
VÁLIDOS DE MAIO A SETEMBRO | EXCETO FERIADOS E DATAS ESPECIAIS | MÍ
NIMO 3 NOITES | SEM CUSTO ADICIONAL
- Gourmet: Jantar todos os dias, além de uma deliciosa seleç
ão de queijos harmonizada com o exclusivo vinho Ponta dos Ganchos.
- Relaxante: Quatro massagens relaxantes, banho relaxante todos os dias (disponí
vel para categoria Vila e superiores) e frutas com chocolate
no bangalô.
- Romântico: Um champagne Möet & Chandon, um jantar romântico no bangalô,caféda manhãno bangalôe surpresas durante a
hospedagem.
CONFIRMAÇÃO DA RESERVA:
- Pré-pagamento de 50% até02 dias após efetuada a reserva através de depósito bancário/cartão de crédito ou 100% da hospedagem em
até3x sem juros em qualquer cartão de crédito;
- Para pagamentos de 50% por depósito bancário, solicitamos um cartão de crédito para garantia do saldo restante (que deve ser quitado no
check-out);
- Após essa data os desbloqueios serão automáticos.
CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO DA RESERVA:
- Até30 dias antes da data de entrada: multa de 5% do valor integral da reserva;
- De 29 a 15 dias antes da data de entrada: multa de 50% do valor integral da reserva;
- Menos de 15 dias da data de entrada: multa de 100% do valor integral da reserva;
- Para entradas tardias ou saí
das antecipadas se cobrará50% das diárias não utilizadas, uma vez que a estada mí
nima tenha sido cumprida.
- O saldo restante (quando existir) poderáser reembolsado ou ﬁcar disponí
vel como crédito para futura hospedagem e este terávalidade de 1
(um) ano. Após essa data o crédito serácancelado automaticamente.
O Ponta dos Ganchos Resort possui uma estrita polí
tica de cancelamento. Ao fazer a reserva, o cliente declara-se ciente e de acordo com os termos dessa
polí
tica de cancelamento, na forma acima exposta.
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IMPORTANTE:
- As diárias incluem: caféda manhã,drink de boas-vindas, cesta de frutas, cháda tarde, Wi-Fi e estacionamento;
- Check-in a partir das 14h;
- Check-out às 12h;
- No dia de chegada ou saí
da, em caso de disponibilidade, seráconcedido early check-in ou late check-out sem custos, no entanto, caso seja
necessário garantir este serviç
o, serácobrado o valor de uma diária;
- Todos os bangalôs são para 02 pessoas, caso haja um 3ºhóspede serácobrado taxa de 40% sob o valor da diária;
- As diárias não incluem: Taxa de ISS (3%);
- Devido àtopograﬁa local e visando manter um clima de tranquilidade, não épermitida a hospedagem de menores de 18 anos, exceto nas
datas de Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, que aceitaremos hóspedes maiores de 12 anos.
- Não aceitamos animais de estimaç
ão;
- Nossas tarifas estão sujeitas a alteraç
ões sem pré
vio aviso.
- Itens
I
comuns a todos os bangalôs: vista para o mar, cama king size, lenç
óis de algodão egí
pcio, ar condicionado split, frigobar, adega,
cafeteira Nespresso, TV a cabo, Wi-Fi, cofre digital.

ANHATOMIRIM
ÁREA

ARVOREDO

VILA

ESPECIAL DA VILA

ESMERALDA

ESPECIAL ESMERALDA

80 m²

96 m²

130 m²

180 m²

230 m²

310 m²

TV LED SMART

43’
’

49’
’

48’
’

48’
’

49’
’

55’
’

LAREIRA

Sala

Sala

Quarto e Sala
Quar

Quarto e Sala
Quar

Quarto e Sala
Quar

Quarto e Sala
Quar

BWC

Simples

Simples

Duplo

Duplo

Duplo, com SPA

Duplo, com SPA

LENÇÓIS

300 ﬁos

300 ﬁos

300 ﬁos

600 ﬁos

600 ﬁos

600 ﬁos

SAUNA

-

Sim

Sim

Sim, vista mar

Sim, vista mar

Sim, vista mar

HIDROMASSAGEM

-

-

Interna, vista mar

Interna, vista mar

Interna, vista mar

PISCINA PRIVATIVA

-

Sim

Sim

Si

Sim, climatizada

Sim, climatizada

FITNESS PRIVATIVO

-

-

-

-

-

Sim

Interna, vista mar
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