!
TARIFÁRIO 2018
1 - TEMPORADAS: Preço fixo para o ano inteiro, exceto ofertas especiais (Carnaval, Natal e Réveillon)
e feriados.
2- Acomodações Bangalôs: compostas de frigobar e ventiladores
Acomodações

SGL/DBL (R$)

TPL (R$)

QDL (R$)

Bangalô 1

960,00

1.200,00

-

Bangalô 2

1.060,00

1.370,00

1.705,00

Quarto 1 – Casa Principal

900,00

-

-

Quarto 2 – Casa Principal

900,00

-

-

Tarifa para grupos a partir de 12 até 21 pessoas:
- Até 12 Pessoas R$ 480,00 e o que ultrapassar de 12 pessoas, a tarifa diminuirá para R$ R$ 300,00.
- Vale informar que as acomodações com tarifa de R$ 300,00 são quartos simples que estão fora da área
dos bangalôs e da casa principal.
3 - CONDIÇÕES:
• Valores por diária e por acomodação.
• Check-in: a partir das 14h00
• Check-out: até as 12h00
• Café da Manhã, Almoço e Jantar (estão inclusos nas diárias) Wifi e TV a cabo
• Acomodações com ventilador
• Piscina externa
• Transfer de carro Parnaíba-Tatus-Parnaíba R$200,00
• Transfer de lancha Tatus-Poldros e Poldros-Tatus R$440,00
• Locação quadrículo: R$400,00/dia.
• A chegada antecipada somente ocorrerá quando negociada e paga no ato reserva ou com
Autorização Escrita da Gerência;
• O prolongamento da estada após este horário implica a cobrança automática de mais 01 (uma)
diária;
• Valores sujeitos a alteração sem prévio aviso.
4 - HORÁRIOS DAS REFEIÇÕES:
• Café da Manhã: 08h00 as 09h30
• Almoço: 13h00 as 14h30
• Jantar: 19h30 as 20h30
5 - POLITICA DE CRIANÇAS:
Terá cortesia nas diárias 01 criança de até 07 anos, desde que na mesma acomodação com 02 adultos.
No caso de 02 crianças menores que 07 anos na mesma acomodação, 01 será cortesia e outra será
considerada pessoa extra.

6 - SERVIÇOS NÃO INCLUSOS NAS DIÁRIAS
• Bebidas alcoólicas e refrigerantes
• Passeios de lancha
• Locação de quadrículos
• Despesas de caráter pessoal tais como telefonema e frigobar.
*Serviços não inclusos nas diárias, referente aos extras, deverão ser pagos pelo hóspede no check-out.
* Não é permitido o uso do frigobar/geladeira para acondicionamento de bebidas não adquiridas no
hotel.
7 - TARIFAS DAY-USE SEM HOSPEDAGEM
• Adulto: R$ 190,00
• Criança: R$ 90,00
• Criança free: até 3 anos é cortesia.
Incluso no day-use: almoço, piscina e wifi
Não incluso no day-use: bebidas alcoólicas e refrigerantes, passeios, aulas e demais atividades, locação
de equipamentos esportivos, traslados.
8 - TRASLADOS E PASSEIOS
• R$ 200,00 - Transfer de carro Parnaíba-Tatus-Parnaíba. Capacidade 04 passageiros, 30 minutos de
percurso.
• R$ 440,00 - Transfer de lancha Tatus-Poldros e Poldros-Tatus. Capacidade 09 pessoas, 30 minutos
de percurso.
• R$ 400,00 - Locação quadrículo.
• R$ 550,00 – Passeio de lancha pelos igarapés (básico), capacidade 5 pessoas.
• R$ 820,00 – Passeio de lancha completo, capacidade 5 pessoas.
• R$ 75,00 – Passeio de cavalo.
9 - RESERVAS E PAGAMENTOS
• As reservas serão confirmadas mediante pagamento antecipado de 100% do valor total das diárias
e transfers solicitados até 30 dias antes de seu check-in.
• É necessário o envio do comprovante para que o pagamento possa ser identificado pelo financeiro
e, assim, confirmarmos sua reserva.
• Caso você não consiga depositar no prazo favor entrar em contato com o setor de reservas e
verificaremos novamente a disponibilidade.
10 -ALTERAÇAO OU CANCELAMENTO DE RESERVAS
1. Em caso de alteração de reserva, A Ilha dos Poldros, não efetuará o reembolso do valor
depositado em sua conta corrente. O mesmo ficará disponível como crédito para futura
hospedagem pelo prazo máximo de 03 meses a contar da data da solicitação de alteração.
2. Será permitido o cancelamento de reservas efetuadas de acordo com as condições abaixo:
• Cancelamento com 15 dias ou mais antes da data de check-in: sem custos. O valor pago será
devolvido ou convertido em crédito com validade de 3 meses;
• Cancelamento entre 14 a 7 dias antes da data de check-in: multa 50% em cima do valor já
pago da reserva. Esse valor será apenas convertido em crédito;
• Cancelamento com menos de 7 dias ou após o check-in, assim como No Show: multa de 100%
do valor já pago da reserva.
• NO SHOW: É quando o hóspede não se apresenta, sem aviso prévio. Será cobrado 100% do
valor previamente pago.

•
•

A partir da realização do pagamento, o cliente declara-se ciente de nossa política de
cancelamento e concorda com a mesma.
Essas políticas de cancelamento tem a mesma validade para a compra de todos os serviços,
inclusive transfer.

