REGULAMENTO

Som alto é terminantemente proibido em qualquer horário, silêncio total de 22:00 às 07:00.
Horário Limite para churrasco e uso da piscina até as 22:00.
Proibido o uso de caixas de som e som automotivo.

Check out 12:00 para suítes/ 14:00 para camping
Café da manhã: 8:00 ~ 9:30



Almoço: 12:30 ~ 15:30

Jantar: 19:30 ~21:00 ( Reservar até 17:00)

Late check out para camping:
Tolerância até as 15:30, desde que autorizado pela portaria;
De 15:30 às 18:00, será cobrada taxa de R$30.00 por pessoa
À partir das 18:00, será cobrada 1 diária adicional.



Ambiente Familiar:
Cuidado em relação aos sons, siga a política da boa vizinhança e não atrapalhe seus vizinhos;
Respeite as normas de higiene, limpeza e respeito mútuo, não use trajes impróprios.



Na piscina:

Não usar óleos bronzeadores ou quaisquer produtos oleosos, bem como objetos cortantes e perfurantes tais como brincos,
pulseiras e correntes.



Pomar e horta:

Não colha nada sem autorização, pode haver frutos pulverizados ou verdes, mesmo com autorização os frutos devem ser para
consumo no local.




Responsabilidade:
Qualquer dano causado às instalações da propriedade e qualquer dano causado mesmo que acidentalmente a terceiros,
deverá ser ressarcido no ato;
Não retire mesas, cadeiras ou quaisquer móveis do lugar em que se encontram;
Não acender fogo em cima do gramado;

Suítes:

Por gentileza não fumar e não acender qualquer tipo de incenso, de acordo com a Lei 13.541/2009, sujeito a cobrança de taxa
de higienização de R$200,00;
Não permitimos alimentos e bebidas dentro das acomodações, roupas de camas manchadas por quaisquer alimentos deverão ser
ressarcidas a pousada;
Pet’s terão taxa de R$70,00 de higienização;
Proibido fazer churrasco, ou comida nas varandas das suítes, favor usar a área de camping.



Antecipação de saída:

*Antecipação de saída, não haverá reembolso total ou parcial dos valores contratados, nem remanejamento
de datas. Não nos responsabilizamos por condições climáticas.
*O descumprimento das regras acima, PRINCIPALMENTE REFERENTE À SILÊNCIO, implicará, no convite
imediato para se retirar da propriedade sem devolução de qualquer valor já pago.

BEBA COM MODERAÇÃO!
Solicitamos que caso haja qualquer problema em relação a som alto, ou bagunça, nos procure
imediatamente na portaria ou restaurante.
Declaro que me responsabilizo pela veracidade dos dados cadastrais informados e que estou ciente e de
pleno acordo com as normas supracitadas.
Brotas, _______ de __________________ de 2016.
__________________________________________

