Tarifário 2022 (feriados e alta temporada)
Suíte Rei (Master)
Suíte Imperador (Super Luxo)
Suíte do Lago (Luxo)
Suíte Barão
Suíte Barão (Single)

Diária:
R$2.310,00
R$2.035,00
R$1.881,00
R$1.837,00
R$1.265,00

Hóspede adicional:
R$924,00
R$814,00
R$737,00
Não acomoda
Não acomoda

Observações:
•

•

•
•
•
•

A Fazenda União funciona de Quinta a Domingo com o mínimo de 02
diárias, salvo em períodos de feriado quando o funcionamento poderá ser
alterado e passará a atender com o mínimo de 03 diárias. Para Pacotes
Especiais, consultar disponibilidade e condições com nossos operadores de
reservas.
Valores referentes à diária para casal (com exceção da Suíte Barão Single
que acomoda apenas 01 pessoa) com Pensão Completa: jantar, café da
manhã e almoço incluindo 01 entrada, 01 prato principal e 01 sobremesa
por pessoa. Bebidas e porções extras são cobradas à parte. O almoço na
data do check-in não está incluso no valor acima. Consultar condições com
nossos operadores de reservas.
Favor informar sobre possíveis restrições alimentares no ato da reserva.
Todos os produtos e serviços comercializados pela Fazenda União são
acrescidos em 10% referente a taxas.
Crianças de 00 a 03 anos são cortesia na mesma acomodação dos pais.
Consultar disponibilidade e condições para inclusão de camas extras na
acomodação.
Tarifas sujeitas a alteração sem aviso prévio. Somente a compra garante
as condições informadas acima.

Diferença das acomodações:
•

•

•

•

Suíte Rei:
Quartos localizados fora do casarão principal com decoração moderna, TV
com canais a cabo, Blu-ray, frigobar, cofre, secador de cabelo, lareira
elétrica, ar condicionado e banheira de hidromassagem.
Suíte Imperador:
Quartos localizados fora do casarão principal com decoração moderna, TV
com canais a cabo, Blu-ray, frigobar, cofre, secador de cabelo, lareira
elétrica e ar condicionado.
Suíte do Lago:
Quartos localizados fora do casarão principal com decoração moderna, TV
com canais a cabo, Blu-ray, frigobar, cofre, secador de cabelo e ar
condicionado.
Suíte Barão:
Quartos localizados no casarão principal com mobiliário de época, TV com
canais a cabo, frigobar, cofre, secador de cabelo e ar condicionado

Observações Gerais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nosso check-in ocorre das 16hrs até as 21hrs e o nosso check-out até as
14hrs. Para casos especiais, pedimos que consulte disponibilidade para
alterações.
O primeiro frigobar da acomodação é uma cortesia da Fazenda para
nossos hóspedes.
Seu pet é muito bem-vindo!
Aceitamos animais de pequeno porte em nossa Suíte Imperador 24, sendo
cobrada uma taxa de 20% sobre o valor da diária/pacote. Consultar
disponibilidade e regras para pet com nossos operadores de reservas.
Seu vinho será sempre bem-vindo, porém cobramos taxa de rolha.
Nosso restaurante - Na Tulha - tem o funcionamento das 13hrs às 15hrs
para almoço e das 20hrs às 22hrs para jantar.
Por estarmos em uma área rural, nosso serviço de Wi-Fi fica sujeito a
intempéries climáticas e somente é disponibilizado em locais prédeterminados 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 22hrs.
Serviços adicionais como cavalgada, quadriciclo, massagens e demais não
estão inclusos na diária e serão cobradas à parte, mediante
disponibilidade.
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 reservado.

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 da entrada: perda do valor pago.

Em caso de fechamento do hotel devido à pandemia do novo Coronavírus,
iremos manter o crédito da reserva por até 12 meses, de acordo com a
disponibilidade e política aplicada à nova data de interesse;
Caso o hóspede teste positivo para o novo Coronavírus, solicitamos que nos
encaminhe a comprovação para que seja feita a remarcação da reserva para
um período de até 12 meses, de acordo com a disponibilidade e política aplicada
à novadata de interesse.
Não realizamos reembolso.
Agradecemos pela preferência e desejamos uma ótima estada!
Aproveitamos para solicitar que compartilhe sua experiência conosco no
http://www.tripadivisor.com.br.
Sua opinião sobre nós é muito importante.

Central de Reservas:
Telefone/WhatsApp: (21) 99911-1210
Horário de atendimento: de Segunda a Sexta das 08hrs às 18hrs, e Domingo das
09hrsàs 17hrs.
Telefone/WhatsApp: (21) 99701-1210
Horário de atendimento: de Segunda a Sábado das 15hrs às 23hrs.
Telefone/WhatsApp: (24) 99915-1210
Horário de atendimento: de Segunda a Domingo das 08hrs às 18hrs, exceto às Terças.
E-mail: reservas@fazendauniao.com.br
Site: http://fazendauniao.com.br/
Instagram: @fazenda_uniao

