SISTEMA TEMPORADA DE INVERNO
Visando o longo período de isolamento entre as famílias e os amigos, a Hospedaria
Piccola adotou uma nova forma de funcionamento para a temporada de inverno. Agora,
você poderá reservar a casa inteira e desfrutar de toda nossa estrutura com a
tranquilidade de compartilhar nosso espaço somente entre sua família e amigos.

RESERVE

A CASA
TODA
(3 suítes)

CAPACIDADE PARA

ATÉ 7 PESSOAS

MÍNIMO DE

2 DIÁRIAS

Tenha à sua disposição as 3 suítes, com capacidade para até 7 pessoas. Trabalhamos
com o mínimo de 2 diárias e máximo de 5.

Até 3 pessoas: R$800,00
Até 5 pessoas: R$1.000,00
Até 7 pessoas: R$1.300,00
FORMA DE PAGAMENTO

Para efetuar sua reserva é necessário fazer transferência ou PIX de 50% do valor no
momento da reserva + 50% até 3 dias úteis antes do check-in. Ou, se preferir, 100% do
valor no momento da reserva. O comprovante deverá ser enviado no WhatsApp.
Cancelamento até 14 dias antes da entrada não será cobrado nenhuma taxa e poderá
ser remarcada a data. Após 14 dias, será cobrado uma multa de metade do valor total.
Check-in: a partir das 14h | Check-out: até meio-dia.

CASA EQUIPADA COM

TV nas 3 suítes. Sala ampla com lareira, livros e DVDs.
Cozinha com forno de pizza, fogão a lenha, cooktop de
uma boca, geladeira, forno microondas e utensílios
necessários para preparar suas refeições. Área
externa com muita natureza para relaxar. Roupas de
cama, de banho, travesseiros e cobertores. Garagem
coberta para 3 carros. Redário, lenha e wi-ﬁ.

A HOSPEDARIA ESTÁ LOCALIZADA A:
10km do centro da cidade;
200m do início da trilha da Pedra do Baú;
1,5km do início da trilha da Ana Chata;
18km do acesso do Bauzinho;
4km da Cachoeira dos Amores.
*restaurantes fazem delivery até aqui

Como de costume, estarei juntamente com meus cachorros e companheiros, João e
Piccola, a postos para te receber com toda nossa hospitalidade. Estaremos em uma
área reservada da casa para que você e sua família e/ou amigos possam desfrutar de
todo nosso aconchego. Lembrando que ainda estamos passando por um momento
delicado da pandemia e todos os protocolos sanitários e cuidados devem ser seguidos
durante sua estadia.
Qualquer dúvida, estamos à sua inteira disposição para ligação ou WhatsApp:
(12) 99797-6979.
Para conhecer mais acesse:

www.hospedariapiccola.com.br

