
                           Pacote para 4 pessoas - De 12 a 15/11/2021 Valor

Apartamentos de 01 a 04 - Ar condicionado com 2 camas de casais sem separação de                              

quartos. Geladeira e tv c/ acesso a sinal de parabólica e no fundo quiosques/churrasqueiras 
500,00

Apartamentos de 05 a 12 - Ventiladores com 2 camas de casais com separação de quartos. 

Geladeira e tv c/acesso a sinal de parabólica e no fundo quiosques/churrasqueiras 
500,00

Pacote - De 12 a 15/11/2021 Valor

 4 pessoas 840,00

Até 3 pessoas 720,00

Pacote - De 12 a 15/11/2021 Valor

 4 pessoas 840,00

Até 3 pessoas 720,00

     CONVITES/CAMPING/TRAILERS

       Vendas de Convites - Pacote por pessoa Valor

Período: (12/11 à 15/11/2021) (sexta à segunda) 170,00

Período: (13/11 à 15/15/2021) (sábado à segunda) 140,00

Período: (14/11 à 15/11/2021) (domingo à segunda) 110,00

                 Vendas de Convites - Pacote por pessoa Valor

Período: (12/11 à 15/11/2021) (sexta à segunda) 140,00

Período: (13/11 à 15/15/2021) (sábado à segunda) 110,00

Período: (14/11 à 15/11/2021) (domingo à segunda) 70,00

Passar o dia 50,00

5. É proibido estacionar nos fundo dos apartamentos.

6. Proibido trazerem animais para os apartamentos.

7. Não fornecemos roupas de cama e banho.

9. É proibido montar barraca no fundo dos apartamentos.

10. É proibido cozinhar dentro dos apartamentos; nas áreas externas e nos quiosques/churrasqueiras.

11. Os convites são individualizados. Não podem ser transferido a terceiros.

12. No caso de desistência não haverá devolução de valores.

13. As reservas de apartamentos deveram serem pago 50% de sinal para a confirmação da reserva.

15. Os valores poderam serem alterados sem aviso prévio.

16. Na aquisição de convite é obrigatório apresentação de documento de identidade com foto.

17. Menores de 18 anos para adquirir convites é obrigatório apresentar documento de autorização dos pais 

registrado em cartório.

18. Horário de silêncio das 23 horas às 08 horas manhã.

Formiga (MG), 29/08/2021

A Diretoria                                                                                        

8. Evitar som alto dentro dos apartamentos e do lado externo, conversas e brincadeiras em tonalidade alta, que possa 

vir a incomodar, mantendo a harmonia com os demais usuários.                                                                    

14. O critério para as reservas de apartamentos serão para os primeiros que fizerem o contato e pagar os 50%  de sinal. 

Apartamentos de 05 a 12 - Ventiladores com 2 camas de casais com separação de quartos. Geladeira e 

tv c/acesso a sinal de parabólica e no fundo quiosques/churrasqueiras 

RESERVA DE APARTAMENTOS PARA NÃO SÓCIOS 

                      TABELA DE PREÇOS SÓCIO E CONVIDADO 

                     FERIADO 15 DE NOVEMBRO/2021

                      PERÍODO DE: 12 À 15/11/2021 (SEXTA À SEGUNDA)

             RESERVA DE APARTAMENTOS PARA SÓCIOS

Apartamentos de 01 a 04 - Ar condicionado com 2 camas de casais sem separação de quartos. Geladeira 

e tv c/ acesso a sinal de parabólica e no fundo quiosques/churrasqueiras 

4. Estacionamento de veículos apenas nas áreas determinadas.

RESERVA DE APARTAMENTOS PARA NÃO SÓCIOS 

OBSERVAÇÕES:

3. Não poderão ser montadas barracas estruturais.

     CONVITES SEM HOSPEDAGEM/FREQUENCIA

2. A montagem de barraca poderá ser feito de acordo com período da estadia, e logo após a estadia desmontá-la.

1. Não há venda para convites em grupo. Somente individuais


