Fazenda União –Tarifário Balcão
**Todos os FDS, exceto Feriados **
Valor da diária com Pensão Completa
Categoria
Rei / máster (21,22,23)
Imperador Super luxo/ superior externa

Diária Casal
R$1.760,00
R$1.530,00

Cama extra
R$692,00
R$628,00

R$1.395,00

R$570,00

R$1.360,00

Não acomoda

(17,18,19,20,24,25,26,27,28)

Suítes do Lago/luxo
(11,12,13,14,15,16)

Barão (5, 6, 7)

** crianças de 0 a 05 anos - cortesia na mesma acomodação dos pais**
Taxa de serviço: 10%
OBS: Incluso jantar, café da manhã e almoço ( o almoço do check in não está incluso no pacote) . Almoço e jantar
incluem: 1 entrada, 1 prato principal e 1 sobremesa. Bebidas e porções extras são cobradas à parte.

QUARTOS CATEGORIA REI MASTER - Nº 21/ 22 e 23
Quartos localizados fora da casa com decoração moderna, TV 40" com canais a cabo, frigobar, Blu -ray,
cofre, secador de cabelo, lareira elétrica, ar condicionado, hidromassagem.
QUARTOS CATEGORIA IMPERADOR SUPER LUXO EXTERNO
Nº 17 /18 /19 /20/24 - 1 cama de casal e comportam 1 cama extra
25 /26 /27 /28 - 1 cama de casal e comportam até 3 camas extras
Quartos localizados fora da casa com decoração moderna, TV 40" com canais a cabo, frigobar, Blu -ray,
cofre e secador de cabelo, lareira elétrica, ar condicionado
QUARTO CATEGORIA SUÍTES DO LAGO LUXO
Nº 11/12/13/14/15/16 - com uma cama de casal e comportam até 1 cama extra.
Quartos localizados fora da casa com decoração moderna, TV 32" com canais a cabo, secador de cabelo,
Blu-ray, cofre, frigobar, ar condicionado
QUARTOS CATEGORIA BARÃO
N° 5/ 6 ‐ Quartos para casal ou individual.
Quartos localizados na sede com mobiliário de época com frigobar, TV 32" com canais a cabo, ar
condicionado, cofre e secador de cabelo

Observações:
Nosso check in ocorre das 16:00hrs até às 21:00hrs e o nosso check out até às 14:00hrs.
Em casos especiais pedimos que consulte disponibilidade para alterações.
Cada diária contempla pensão completa (jantar, café da manhã e almoço). Almoço e jantar incluem: 1
entrada, 1 prato principal e 1 sobremesa. Bebidas e porções extras são cobradas à parte.
O primeiro frigobar da acomodação é uma cortesia da fazenda para nossos hóspedes.
O funcionamento do hotel é de quinta a domingo. Trabalhamos com o mínimo de duas diárias.
Seu pet é muito bem vindo! Aceitamos animais de pequeno porte em nosso quarto Imperador 24, sendo
cobrada uma taxa de 20% no valor da diária/pacote. Consultar disponibilidade e regras para pet.
Seu vinho será sempre bem vindo, porém cobramos taxa de rolha.
Nosso restaurante - Na tulha - tem o funcionamento das 13hrs às 15:00hrs para almoço e das 20hrs às
22hrs para jantar.
Por estarmos em uma área rural nosso serviço de wi-fi fica sujeito a intempéries climáticos e é somente
disponibilizado em locais pré determinados do hotel. O wi-fi não é disponibilizado nas acomodações.
A única operadora de telefonia que nos atende é a VIVO.
Se possível, nos informe sobre seu horário previsto para check in, pois nosso restaurante encerra seus
serviços às 22:00hrs.
Serviços adicionais como cavalgada, quadriciclo, massagens, bebidas e demais não estão inclusos na
diárias e serão cobradas à parte e estas incidem taxa de serviços. Porém aconselhamos que tragam
cheque, pois como o hotel e os atrativos locais se localizam em zona rural a comunicação costuma não
ser favorável todos os dias.
Em caso de quebra de pacote ou saída antes do previsto será considerado o pagamento integral para o
período contratado.
Taxa de serviço: 10% sobre diárias e consumo.

Seguem algumas dicas de locais para visitação caso queiram montar um roteiro em
fazendas históricas da região:

* Fazenda do Paraízo: Localizada em Rio das Flores. Produtiva e inteiramente preservada,
esta jóia do século XIX manteve-se com as pinturas artísticas originais, os moveis
luxuosos e a atmosfera de encanto.Erguida entre 1845 e 1853 pelo Visconde do Rio Preto,
um importante empreendedor cafeeiro do período imperial e também fundador da
Fazenda União.
* Tour pela casa sede onde conta a historia da Fazenda com vasta informação sobre o
mobiliário existente . No final da visita é servido um farto café com quitutes preparados
no fogão á lenha. É necessário agendamento prévio. 24-2458-1701 ou 24-99859- 5727.
contato@fazendadoparaizo.com.br
*Florarte - Associação de artesãos de Rio das Flores: Próximo à fazenda do Paraíso.
Lá, alem de um bom papo com a Sra. Cidinha ou a Sra. Lineia você poderá apreciar os
belos bordados e outras criações dos artesãos de Manuel Duarte e Porto das Flores, ambos
pequenos municípios de Rio das Flores. 24-2458-0190
* Fazenda Santo Inácio- Rio das Flores / RJ: Delicie-se com as delícias produzidas pela
Sra. Vera e sua filha Ana Célia em um autêntico fogão à lenha com tempero inigualável.
Localizada em Rio das Flores- 24-99256-7248
* Fazenda Vista Alegre - Valença/ RJ: Palco de inúmeras novelas, inclusive a mais atual
- Espelhos da Vida- Rede globo- a Fazenda abre suas portas para visitantes e conta um
pouco da sua historia atuante no ciclo do café e sobre a incrível iniciativa do Visconde
Pimentel em abolir a escravatura na Fazenda e criar a primeira escola de musica do Brasil
para ensinar o dom musical e para alfabetizá-los. Certamente serão bem recebidos pela
Sra. Vera e pelo Sr. Délio. Com reserva prévia é possível almoçar na fazenda ou somente
visitar e se deliciar com um belo chá da tarde. O sinal de telefonia é escasso. Contato por
WhatsApp ou e-mail. 21-9877-0747 ourenattamattos21@gmail.com.
* Fazenda Alliança- Barra do Piraí: A Fazenda Alliança é referência no País no quesito
de orgânicos e sustentabilidade. Inspirados no fundador Sr Joaquim José Pereira de Faro,
a Fazenda produz tudo o que é consumido e servido. Mantém o impecável ciclo de
escoamento do café em sua originalidade. Hoje a Fazenda abre suas portas para visitação
e para os amantes da boa mesa com cardápios bem elaborados. É necessário agendamento
prévio. 21-2266-0567/21-7892-9499 / 24-99327-0248
ou contato@fazendaallianca.com.br.

Solicitamos, por favor, que deixem também sua avaliação para os próximos
hóspedes no http://www.tripadivisor.com.br. Sua opinião sobre nós é muito
importante!

Política de cancelamento:
•
•
•
•
•
•

até 15 dias antes da entrada: crédito total do valor pago para uso em
hospedagem ou em nosso restaurante, válido por 90 dias;
com menos de 15 dias da entrada: crédito de 50% do valor pago para uso
em hospedagem ou em nosso restaurante, válido por 90 dias;
com menos de 07 dias: perda do valor pago.
Em caso de fechamento do hotel devido a pandemia do novo Coronavirus,
iremos manter o crédito da reserva por até 12 meses;
Caso o hóspede teste positivo para o novo Coronavirus, pedimos que nos
encaminhe a comprovação para que seja feita a remarcação da reserva para
um período de até 12 meses.
Não realizamos reembolso.

Agradecemos pela preferência e desejamos uma ótima estada!

Hotel Fazenda União
Central de Reservas:
Tel/WhatsApp: (21) 99911-1210 - Horário de atendimento: segunda a sexta
das 08hrs às 18hrs; domingo das 09hrs às 17hrs.
Tel/WhatsApp: (24) 99915-1210 - Horário de atendimento: segunda a
domingo das 08hrs às 18hrs, exceto às terças.
e-mail: reservas@fazendauniao.com.br
site: http://fazendauniao.com.br/

