
 
 

 

Rua Padre Leopoldo Maimoni, 811 
37150-000 – Carmo do Rio Claro-MG 
Tel. (35) 3561-2696 – (35) 99215-1975 

  Hotel Varandas da Montanha 
www.varandasdamontanha.com.br 

 
 

TARIFÁRIO 2018 

 

TIPOS DE UHs SINGLE DUPLO/CASAL TRIPLO QUADRUPLO 

Safira R$ 258 R$ 430 R$ 602 R$ 731 

Rubi R$ 282 R$ 470 R$ 658 R$ 799 

Turmalina R$ 309 R$ 515 ND ND 

Esmeralda R$ 342 R$ 570 ND ND 

Diamante R$ 426 R$ 710 ND ND 

 
 

Incluso: 

 Café da Manhã 

 Wi-Fi   

 Estacionamento 

 Piscina, sala de ginástica e playground.   
 

 
 

 
 
 

POLÍTICA DE CONFIRMAÇÃO DE RESERVA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 Sinal será sempre no valor de 50% (cinquenta por cento) do total das diárias contratadas; 
 O reembolso do sinal, quando este já estiver em poder do Hotel, só será realizado quando o cancelamento da reserva 

anteceder um mínimo de 7 (sete) dias da data do check-in, descontando as taxas administrativas.  
 Quando a reserva for cancelada até 5 (cinco) dias antes do início da hospedagem, o valor efetivamente pago como 

sinal será transformado em crédito para hospedagem em outra ocasião –  sob consulta, com validade de 60 dias após 
a data do cancelamento; 

 Cancelamento de diárias nas horas subsequentes ou o não comparecimento na data prevista serão considerados “NO 
SHOW” (desistência sem cancelamento). Este débito será realizado diretamente pelo Hotel, SEM QUALQUER 
DIREITO A RESTITUIÇÃO, REEMBOLSO EM DINHEIRO OU CRÉDITO EM NOVAS DIÁRIAS, acarretando a perda 
total da quantia paga pelo pacote ou diária. 

 A desistência no transcorrer da hospedagem ou saídas antecipadas (diária ou pacote), implica no pagamento total 
preestabelecido; 

 As reservas somente serão consideradas confirmadas mediante o depósito de 50% do valor das diárias contratadas.  
Caso o pagamento seja efetuado através de depósito bancário, a reserva terá validade após a compensação do 
mesmo; 

 No check-out os pagamentos poderão ser feitos também com cartões de crédito e/ou débito; 
 Nossas tarifas poderão sofrer reajuste sem aviso prévio, respeitando-se as reservas já confirmadas e pagas; 
 Caso o hóspede não respeite as normas do Hotel, temos o direito de convidá-lo a se retirar sem direito à restituição 

do valor da diária;  

http://www.varandasdamontanha.com.br/

