TARIFÁRIO - nov de 2020 / out de 2021
SGL

DBL

TPL

QDP

ALTA TEMPORADA

902

1045

1280

1470

NATAL*

942

1125

1400

1630

ANO NOVO**

962

1165

1460

1710

BAIXA TEMPORADA 2021

820

950

1170

1340

Alta temporada de 1 de dezembro de 2020 à 28 de fevereiro de 2021. Considerar tarifa de alta temporada para feriado, verificar o mínmo de noites para cada feriado junto ao departamento de reservas.
* MÍNIMO 5 NOITES / INCLUSO JANTAR ESPECIAL DE NATAL (24/12) COM MÚSICA AO VIVO
* *MÍNIMO 5 NOITES / INCLUSO JANTAR ESPECIAL DE ANO NOVO (31/12) COM MÚSICA AO VIVO
VALORES REFENTES AO QUARTO

PACOTES INCLUEM
• Café da manhã com especialidades locais;
• Estacionamento coberto, com recarga livre
para
carro elétrico;
• Wi-fi livre nas áreas comuns;
• Amenities naturais, artesanais, produzidos
localmente com óleos essenciais orgânicos;
• Trilha autoguiada: “Caminho do conhecimento”.
Check-in 14h
Check-out 12h

TERMOS E CONDIÇÕES
Horário de funcionamento do bistrô: 12h às 21h.
De acordo com a disponibilidade, concedemos
early check-in e/ou late check-out, com valor
correspondente a 20% da diária vigente.
As tarifas e condições poderão ser alteradas sem
aviso prévio. Não aceitamos animais domésticos.

POLÍTICA P/ CRIANÇAS
Para até duas (2) crianças de 0 a 6 anos de idade,
considerar cortesia nas diárias. A terceira criança, de até 6 anos na mesma suíte dos pais, adiciona-se 20% da diária.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% do valor total do pacote no ato da reserva e
saldo restante em até 15 dias antes do check-in.
Réveillon e Natal: 30% do valor total do Pacote
no ato da reserva e saldo restante em até 30 dias
antes do check-in. Para reservas imediatas, pagamento por depósito bancário do valor total do
pacote.

AGÊNCIAS E OPERADORAS
As Agências e Operadoras devem estar previamente cadastradas e sem pendências financeiras, caso existam pendências, o contrato será automaticamente suspenso.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
Cancelamento até 30 dias de antes do check-in
não incide em cobrança de multa; exceto para
Réveillon e Natal (multa de 30% do valor do pacote.) Cancelamento até 15 dias antes do check-in será cobrado 50% do valor do pacote;
Cancelamento com menos de 14 dias do check-in
será cobrado 100% do valor total do pacote.

INFORMAÇÕES DE VIAGEM
Quando a viagem ao Ecolodge estiver confirmada, por favor nos envie informações importantes
solicitadas relativas à viagem, incluindo: nomes
dos participantes, data de nascimento, nacionalidade, idiomas falados, restrições médicas,
restrições e preferências alimentares, alergias,
interesses especiais, opções de programação e
quaisquer outras informações que possam contribuir para melhor assistir na experiência dos
participantes conosco.

+ 55 (12) 996 002 145
TARIFÁRIO VÁLIDO ATÉ DEZEMBRO DE 2021.

reservas@bananabamboo.com.br

