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HOTEL FAZENDA UNIÃO
O Casarão de 1836 foi uma das sesmarias de Domingos
Custódio Guimarães, o Visconde do Rio Preto, encontrando-se
em perfeito estado de conservação.

O Hotel, construído em pau a pique sobre pedra e madeiras nobres,
divide espaço com a natureza exuberante em um cenário bucólico e
repleto de charme. São mais de cento e quarenta hectares de
natureza onde se forma um vale único repleto de história. Paisagens
incríveis podem ser apreciadas enquanto respira-se o perfume das
flores que crescem nos jardins da propriedade levando nossos
visitantes a uma renovação de energia.
A Fazenda União é sinônimo de elegância e simplicidade, um lugar
perfeito para celebração da vida e de grandes momentos.

Lazer

Nossa fazenda dispõe de uma quadra de tênis, minigolfe,
quadra de areia, salão de jogos e TV, além de duas
piscinas, sendo uma aquecida, sauna seca e a vapor.

Serviços como passeio a
cavalo, quadriciclo e
piquenique são cobrados
à parte.

GASTRONOMIA
A base de nossa gastronomia é de culinária rural com um
toque refinado.
Não possuímos cardápio fixo, pois utilizamos ingredientes
frescos produzidos em nossa fazenda para a composição dos
pratos.

Nossas diárias incluem pensão completa, que é composta por jantar,
café da manhã e almoço. Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) e
porções extras são cobradas à parte.
Em caso de restrição alimentar, pedimos que nos informe no ato da
reserva.

ACOMODAÇÕES
O hotel possui 24 acomodações disponiíveis para
reserva divididas em 5 categorias: Barão Single, Barão,
Suítes do Lago, Imperador e Rei. Cada quarto possui
características únicas e marcantes, além de todo
conforto e amenities de qualidade.
Ao todo, é possível acomodar até 65 pessoas por final de
semana.

Suíte Barão Single
Localizada no casarão sede, a suíte
Barão Single era o local de
descanso dos padres que rezavam
as missas nas fazendas, sendo um
quarto pequeno com banheiro.
Localizada em um dos corredores
do casarão, a transformamos em
uma acomodação aconchegante,
ideal para uma pessoa.
O quarto possui cama de casal
tamanho padrão, TV a cabo,
frigobar e ar-condicionado.

Suítes Barão
Localizadas em nosso casarão
sede, nas suítes Barão temos
uma imersão na história com
quartos com decoração e
mobília de época.
Os quartos possuem cama de
casal tamanho padrão, TV a
cabo, frigobar e arcondicionado.
Suíte Barão 6
Diferente das outras suítes da
categoria, a suíte Barão 6
(imagem a esquerda) possui
uma antessala com duas
camas de solteiro,
acomodando até 4 pessoas
(adultos ou crianças a partir
dos 10 anos).

Suíte Barão 4
Um detalhe a respeito da
suíte Barão 4 é que ela possui
janela para o corredor interno
do casarão. Ela não possui
janela para a área externa,
pois era o “quarto das
solteiras”, um costume da
época.

Suítes do Lago
Localizadas na aréa externa, em
frente a um dos lagos da fazenda,
as Suítes do Lago possuem
decorações únicas e
aconchegantes.
As Suítes do Lago possuem cama
de casal Queen, TV de a cabo,
frigobar e ar-condicionado.

4 das 6 Suítes do Lago possuem
uma cama de solteiro no quarto,
acomodando até 3 pessoas
confortavelmente (adultos e
crianças de todas as idades)

Suítes Imperador
Localizadas na aréa externa da fazenda, na chamada "vila" e
também atrás de nosso casarão sede, as Suítes Imperador, são
amplas, possuem decoração moderna e são bem
aconchegantes.
As Suítes Imperador possuem cama de casal Queen, TV a cabo,
frigobar, ar-condicionado e lareira elétrica.

Em algumas suítes
Imperador é possível
adicionar 1 ou 2 camas de
solteiro, acomodando até 4
pessoas (adultos e crianças
de todas as idades).

Suítes Rei
Localizadas em nossa "vila", as Suítes Rei, são amplas, possuem
decoração moderna e são bem aconchegantes.
As Suítes Rei possuem cama de casal Queen ou King, TV de a
cabo, frigobar, ar-condicionado e lareira elétrica, além de
banheira de hidromassagem.

Suíte Rei 21
Um detalhe a respeito da suíte
Rei 21 está nas cortinas feitas a
partir de véus de noivas. O
quarto com decoração
romântica é o mais escolhido
entre os casais em lua de mel.

TARIFÁRIOS
Baixa Temporada

Alta Temporada (junho a agosto e feriados)

Observações:

·A Fazenda União funciona de quinta a domingo com o mínimo de 02 diárias,
salvo em períodos de feriados e alta temporada, quando o funcionamento
poderá ser alterado e passará a atender com o mínimo de 03 diárias. Para
Pacotes Especiais, como Carnaval, Natal e Réveillon, 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.

Observações Gerais
·Nosso check-in ocorre das 16hrs até às 21hrs e o nosso check-out até
às 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.
·Não possuimos serviço de recreação infantil.

·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.

Regrinhas pet
· Taxa de 20% sobre hospedagem
• Trazer carteira de Vacinação
• Guia e coleira
• Ração em quantidade suficiente para a viagem
• Trazer cama do seu pet, é expressamente PROIBIDO
que o pet durma na cama do hotel.
• Trazer potes para água, comida e outros utensílios
necessários.
• Durante os passeios levar sempre saquinhos para
recolher as fezes
• O pet não deve frequentar piscina, área social e
restaurante.
• Aceitamos somente animais de pequeno porte máximo
6 kg.
• Andar Sempre com seu animalzinho junto a você.
Lembre-se que outros hóspedes podem não gostar tanto
dele quanto você.
• Os hóspedes devem se responsabilizar por qualquer
dano causado a mobília da acomodação e outros espaços
da fazenda.

Serviços adicionas
🐎🐴Passeio a cavalo:
R$120,00 por pessoa a hora (agendamento é feito na recepção),o
pagamento é feito no check out e podem ir apenas 2 pessoas por
vez;
🏁🛵Quadriciclo individual:
R$120,00(meia hora)
R$190,00 (1 hora)
🏁🛵Quadriciclo duplo
-R$180,00(meia hora)
-R$230,00 (1 hora);
☕️🍞 café da manhã reservado:
R$300,00 por casal. É preciso agendar com antecedência;

🧺🌾Piquenique:
R$600,00 por casal (pode ser feito
de quadriciclo, a cavalo - cobrados
a parte - ou carro alto caso
possuam), verificar a
disponibilidade, pois conseguimos
atender a apenas 2 piqueniques
por dia. Crianças acima de 6 anos
pagam R$190,00 cada.
O piquenique é um serviço
adicional que deve ser agendado
com antecedência e depende das
condições climáticas para ser
realizado;

Não realizamos piqueniqie na temporada
de chuvas (verão e primavera),

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 devidoà pandemia do
novo Coronavírus, iremos manter o créditoda reserva
por até 12 meses, de acordo com a disponibilidade e
política aplicadaà 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 períodode até 12 meses, de acordo
com a disponibilidade e política aplicadaà nova data de
interesse.
Não realizamos reembolso.

Protocolo de Segurança
Apresentar o comprovante de vacinacão contra a COVID-19 ao entrar em nossa
fazenda e também em outros estabeleciemntos da cidade;
. Ao circular nas áreas sociais do hotel solicitamos o uso da máscara de proteção e
respeitando o distanciamento de 2m das outras pessoas;
. A sua temperatura e de seus familiares serão aferidas na chegada ao hotel e caso
seja constatada alguma alteração pedimos a sua compreensão de não aceitarmos seu
acesso ao interior do complexo, pois outras vidas estarão expostas a uma possível
contaminação, diante disso remarcaremos seu retorno para um outro período a sua
escolha;
. Nossos funcionários estão prontos a atendê-los, seguindo as recomendações das
normas vigentes de segurança.
. As suítes são higienizadas com desinfetante hospitalar e álcool 70%, por essa razão
evite tocar em qualquer objeto sem antes lavar bem as mãos e reforçar com álcool em
gel que se encontra na sua unidade;
. Uma cesta de vime estará na porta de suas suítes para que coloquem seus sapatos
antes de entrar no quarto;
. Tapetes sanitizantes se encontram em pontos estratégicos do hotel, porém pedimos
que retirem seus sapatos antes de entrarem nas suas habitações deixando os
mesmos nas cestas que se encontram na porta de suas suítes;
. Tudo que se encontra em seu quarto foi desinfetado antes de sua chegada e passará
pelo mesmo procedimento após seu check-out;
. A arrumação dos quartos ocorrerá normalmente, seguindo as normas de segurança.
Caso não deseje que a seja feita em sua acomodação, pedimos que informe no ato da
reserva ou ao realizar o check-in. Solicitamos que, no ato da reserva, sejam precisos
quanto a necessidade de camas extras, (se é cama solteiro, se é berço...);
. Mantenha o ambiente ventilado, mas se desejar usar o ar condicionado fique à
vontade pois ele também passou pelos procedimentos de higienização;
. O primeiro frigobar de seu quarto é nossa cortesia, porém colocaremos poucas
embalagens de comestíveis por medidas de segurança;
. As refeições são realizadas em nosso restaurante com os distanciamentos prédeterminados conforme normas vigentes e sempre na modalidade de empratados,
sendo o cardápio escolhido previamente pelos hóspedes;
. Saunas e piscina aquecida podem ser utilizadas mediante agendamento após o
check-in;
. Adultos e crianças podem ter contato com os animais da fazenda. Crianças devem
estar acompanhadas de um responsável.

Faça a sua reserva e disfrute de momentos
inesquecíveis e cheios de história!
Será um prazer recebê-los!
Nos siga no Instagram e acompanhe o
nosso dia a dia na fazenda!
@fazenda_uniao
@armazem_fazenda_uniao

Contatos e reservas:
(21)99911-1210
(21)99701-1210
(24)99915-1210
reservas@fazendauniao.com.br
fazendauniao.com.br
Endereço: Estrada do Abarracamento (RJ - 135, Km 25,
Rio das Flores - RJ, 27660-000

