TARIFARIO
Chalés
13 - Chalé da Rainha
14 - Pedra Selada
15 - Fundo da Mata

Pacote 2 noites

Pacote 3 noites

Pacote 4 noites

R$ 4.700,00

R$ 7.050,00

R$ 9.400,00

Check-in: 15:00hs
Check-out: 14:00hs

Check-in: 15:00hs
Check-out: 14:00hs

Check-in: 15:00hs
Check-out: 14:00hs

Chalés com hidromassagem dupla, sauna a vapor, ofurô externo e altitude de 1200mts
05 - Porta da Mata
R$ 4.290,00
R$ 6.435,00
R$ 8.580,00
06 - Chalé do chefe
10 - Porta do Vale
Check-in: 15:00hs
Check-in: 15:00hs
Check-in: 15:00hs
11 - A Varanda
Check-out: 14:00hs
Check-out: 14:00hs
Check-out: 14:00hs
12 - Varanda Alta
Chalés com hidromassagem dupla, sauna a vapor e ofurô externo
01 - Chalé das Oliveiras
02 - Vista Alegre
R$ 2.840,00
R$ 4.260,00
R$ 5.680,00
03 - Fundo do Vale
04 - Casarão
Check-in: 15:00hs
Check-in: 15:00hs
Check-in: 15:00hs
07 - Alpendre Alto
Check-out: 14:00hs
Check-out: 14:00hs
Check-out: 14:00hs
08 - Alpendre
09 - A Vivenda
Chalés com hidromassagem dupla, apenas os chalés 01, 02 e 03 possuem sauna a vapor

Todos os nossos chalés possuem uma estrutura básica de hidromassagem dupla, cama king size, secador de
cabelo, tv, ar condicionado quente e frio, lareira a lenha, toalhas e roupões de banho, amenidades, varanda,
mesa com cadeiras e espelhos.
Valores referentes a hospedagem de um casal, incluso café da manhã, não correspondem a pacotes de
feriados, para saber sobre esses pacotes envie e-mail para contato@mauabrasil.com.br
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 Check-in: A partir das 15:00h até as 22:00h. Se não for possível cumprir este horário pedimos a
gentileza de entrar em contato com a pousada para que possamos preparar o receptivo. Não
possuímos recepção 24 horas.
 Check-out: Até as 14:00h. check out que ocorrer entre 14:00h e 20:00h será cobrado 30% do valor de
uma diária. Check out após as 20:00h será cobrado o valor integral de uma diária. Late Check out sob
consulta estando sujeito a disponibilidade.
 Acomodamos apenas casais, dois adultos por chalé. Não são aceitas crianças.
 Não aceitamos animais de estimação.
 Não é permitido fazer qualquer uso de drone ou similares na pousada e dependências.
 Café da manhã servido em nosso salão, das 08:30h as 14:00h.
 Restaurante Vila Oliva, horário, quartas-feiras, das 18:00h as 21:30h, de quinta-feira a domingo, das
14:00h as 21:30h. (Aberto ao público externo, solicitamos fazer reserva)
 Nossa internet possuí o provedor via rádio, pode sofrer interferências por fenômenos naturais,
ocasionando assim instabilidade.

Políticas de cancelamento:








Se o cancelamento for realizado até 15 dias antes da data de check-in será feita a devolução de 100%
da reserva efetuada.
Se o cancelamento for realizado até 05 dias antes da data de check-in será retido 50% do valor
depositado.
Prazos menores de 05 dias antes da data de check-in será considerado no-show, ou seja, sem direito
a devolução.
Alteração de data de reserva em um prazo inferior a 07 dias será cobrada taxa de 20% do valor da
hospedagem e não dará direito a novas alterações.
Cancelamentos de reservas alteradas será retido 100% do valor depositado, independente do prazo
de cancelamento.
Cancelamentos com direito ao estorno terão o valor de direito depositado/cancelado no cartão em
até 5 dias úteis.
Todo o cancelamento ou alteração de data deverá ser feito via e-mail pelo titular da reserva

Para consultar disponibilidades e efetuar reservaS pedimos que entre em contato pelo email:
contato@mauabrasil.com.br
Devido a grande demanda que estamos tendo em nossos canais on-line as resposta estão demorando um
pouco mais do que o habitual.
Nossas disponibilidades sofrem alterações constantemente sem aviso prévio, para se efetivar a reserva
solicite uma pré reserva, bloquearemos o chalé por 24 horas para que seja feito um depósito de 50% do
valor da hospedagem.

