TARI FÁRIO 2022
A NHATOM I RI M
Bangalôs de 80m2

Integrados em um mesmo ambiente, dois níveis
comportam uma ampla sala e quarto com
decoração clean e cama de casal. O ambiente
é funcional, leve e arejado sem perder o
aconchego. Desfrute ainda de dois decks
com vista para o mar da Costa Esmeralda.

D IÁ R IAS

JAN - ABR | OUT - DEZ

R$ 3.100

MAIO E SETEMBRO

R$ 2.800

JUNHO - AGOSTO

R$ 2.600

ESP EC IA L A NHATOM I RI M
Bangalôs de 96m2

Com aproximadamente 96m², os bangalôs
de categoria Especial Anhatomirim apresentam
em dois níveis quarto e sala, deck com piscina
privativa e climatizada, além de solarium e
sauna seca.

D IÁ R IAS

JAN - ABR | OUT - DEZ

R$ 4.300

MAIO E SETEMBRO

R$ 4.000

JUNHO - AGOSTO

R$ 3.600

TARI FÁRIO 2022
A RVO R E DO
Bangalôs de 96m2

Recém-reformados, os bangalôs de categoria
Arvoredo apresentam piscina privativa e
climatizada em seu interior, bem como sauna
seca. Com aproximadamente 96m², possui
quarto e sala em um mesmo nível, separados
em dois ambientes: a sala, ideal para leitura
ou um bom filme, e o quarto, confortável e
aconchegante, seguido do closet e de um
espaçoso banheiro.

D IÁ R IAS

JAN - ABR | OUT - DEZ

R$ 4.500

MAIO E SETEMBRO

R$ 4.200

JUNHO - AGOSTO

R$ 3.800

DA VI LA
Bangalôs de 130m2

Recém reformada, a categoria Da Vila oferece
ambiente moderno, integrado e funcional.
Dispõe de banheiro duplo, sauna seca e uma
hidromassagem cercada por portas e telhado
de vidro. O belo jardim emoldura uma deliciosa
piscina de fundo infinito ideal para vivenciar a
natureza e o belíssimo pôr do sol.

D IÁ R IAS

JAN - ABR | OUT - DEZ

R$ 5.200

MAIO E SETEMBRO

R$ 4.800

JUNHO - AGOSTO

R$ 4.400

TARI FÁRIO 2022
ESP EC IA L DA V I LA
Bangalô de 180m2

Quarto e sala integrados em um ambiente
recém reformado, moderno e exclusivo com
banheiros e chuveiros duplos.
Na área externa, uma ampla sacada com a
linda vista para a Costa Esmeralda, onde
o pôr do sol é imperdível.

D IÁ R IAS

JAN - ABR | OUT - DEZ

R$ 6.500

MAIO E SETEMBRO

R$ 5.900

JUNHO - AGOSTO

R$ 5.300

ESM E RA LDA
Bangalôs de 230m2

Recém reformados e extremamente espaçosos,
os bangalôs Esmeralda apresentam quarto e
sala integrados, separados da área externa por
uma extensa porta de vidro. O ambiente inclui
sauna seca, banheiro-spa e hidromassagem
com vista mar, além de closets e banheiros Sr.
e Sra. Na deliciosa área externa, deck privativo
com confortáveis Chaise Longues e uma piscina
climatizada. Toques extras incluem lençóis de
algodão egípcio 600 fios e adega para vinhos.
D IÁ R IAS

JAN - ABR | OUT - DEZ

R$ 7.100

MAIO E SETEMBRO

R$ 6.500

JUNHO - AGOSTO

R$ 5.800

ESP EC IA L ESM E RA LDA
Bangalô de 310m2

Uma incrível experiência sem precisar sair do
bangalô, este é o exclusivo Especial Esmeralda.
Recém reformado, o ambiente possui ainda
sauna seca, um banheiro-spa com tatames para
massagem e hidromassagem, todos com vista
mar. No andar inferior do bangalô, um fitness
center privativo. Na área externa, deck privativo
com confortáveis Chaise Longues e uma
piscina climatizada de borda infinita. Toques
extras incluem lençóis de algodão egípcio 600
fios e adega para vinhos.
D IÁ R IAS

JAN - ABR | OUT - DEZ

R$ 9.400

MAIO E SETEMBRO

R$ 8.500

JUNHO - AGOSTO

R$ 7.700

INFORMAÇÕES GERAIS
- As diárias incluem café da manhã menu à la carte e estacionamento;
- Check-in a partir das 14h;
- Check-out às 12h;
- As diárias serão acrescidas de 3% ISS;
- Todos os bangalôs são para 02 (duas) pessoas;
- Nossas tarifas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso;
- Este tarifário não é válido para feriados e datas especiais;
- Itens comuns a todos os bangalôs: vista para o mar, cama king size, lençóis de algodão egípcio,
ar condicionado split, frigobar, adega, cafeteira Nespresso, TV a cabo, Wi-Fi, cofre digital, secador de cabelo.
CONFIRMAÇÃO DA RESERVA
- Pré-pagamento de 50% em até 02 dias após efetuada a reserva através de depósito bancário ou cartão de
crédito. O restante deverá ser pago no ato do check-in;
- 100% do valor da reserva também poderá ser parcelado em até 03 vezes sem juros em qualquer cartão de
crédito no ato da reserva;
- Para pagamentos de 50% por depósito bancário, solicitamos um cartão de crédito para garantia do saldo
restante (que poderá ser quitado durante o check-in).
CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO DA RESERVA
- Até 30 dias antes da data de entrada, multa de 5% do valor integral da reserva;
- De 29 a 15 dias antes da data de entrada, multa de 50% do valor integral da reserva;
- Menos de 14 dias da data de entrada, multa de 100% do valor integral da reserva.

