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TARIFÁRIO REVEILLON 2019  

 
A VILA SOLARIS disponibiliza 05 opções de hospedagem: 
 

HOSPEDAGEM 

 
DIÁRIA DE 28 PARA 

29/12/2018 
(inclui café da 
manhã casal e  

jantar ) 

PACOTE   03 DIÁRIAS  
 29/12/2018  a  01/01/2019 
(inclui café da manhã casal e  
02 jantar e 01 almoço dia 31) 

1ª SEMANA JANEIRO 
01 DIÁRIA entre  01 e 

04/01/2019 
(inclui café da manhã  e 

jantar casal) 

STUDIO (parte baixa) R$ 555,00 R$ 1.665,00 R$ 340,00  
CHALÉ (parte baixa) R$ 680,00 ESGOTADO R$ 440,00  

CHALÉ LUXO (parte baixa) ESGOTADO ESGOTADO R$ 490,00  
CHALÉ LUXO (parte alta) R$ 780,00 R$ 2.340,00 R$ 490,00  

CHALÉ MASTER (parte baixa) R$ 880,00 R$ 2.640,00 R$ 540,00   
CHALÉ MASTER (parte alta) R$ 880,00 R$ 2.640,00 R$ 540,00   

 
 Na compra do pacote de Fim de Ano, nossos hóspedes  tem direito a adquirir 02 ingressos para o “WELCOME to 
the JANGAL “  a preço promocional de 1º lote – R$ 480,00 para o casal informações na recepção. 
 
 
 
STUDIO - Cama king size (exceto studio 16 e 21), pilow top, frigobar, ducha a gás, Sky, tv lcd 32 pol. e circulador de ar. 
 
CHALÉ  -  Cama king size, pilow top, frigobar, ducha a gás, Sky, tv lcd 32 pol., secador de cabelos, rede, ventilador e varanda 
privativa. 
 
CHALÉ LUXO -  Cama king size, pilow top, frigobar, ducha a gás, Sky, tv lcd 32 pol., secador de cabelos, rede, varanda 
privativa e ar condicionado quente e frio. 
 
CHALÉ MASTER  -  Cama king size, pilow top, frigobar, ducha a gás, Sky, tv lcd 32 pol., secador de cabelos, rede, varanda 
privativa, ar condicionado quente e frio, ventilador, hidromassagem panorâmica e deck. 
 
 

PAGAMENTO:    

 

- 50% via depósito antecipado em conta com envio do comprovante para o e-mail reservas@vilasolaris.com.br., com a opção 
de 5% de desconto para pagamento integral via depósito bancário. 

 
-  50% no momento do check-in em dinheiro ou cartão de crédito/débito em até 3X.  
 
- Cartão de Crédito Visa e Master em até 4X  (só aceitamos cartão do titular com apresentação do mesmo na recepção).  
 
-  As  reservas deverão ser pagas e confirmadas até no máximo 24 horas após sua solicitação com envio do comprovante de 

depósito para Vila Solaris. Após este período não garantimos mais as vagas e as mesmas ficam liberadas automaticamente 
em nosso sistema.  

 
-  Para pagamentos feitos no mesmo dia da hospedagem, às sextas-feiras e em vésperas de feriado, só são aceitos 

comprovantes feitos através de “TED” eletrônico pela internet antes das 17:00 hrs enviados por e-mail no ato da reserva, ou 
via cartão de crédito.   

 
- Depósitos tipo “Doc” ou depósitos via “Envelope em Caixas Eletrônicos” não serão aceitos como comprovante, até que sejam 

efetivamente compensados na conta bancária.  
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POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 
 
- Nossa política de pacotes e reservas está detalhada em nosso site. Favor verificar as condições da mesma. 
 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
- Check-in  14:00 h  /  Check-out  12:00 h.  
 
- A permanência no chalé após o horário do check-out, deve ser formalmente liberada pela gerência.  
  A Taxa é R$ 75,00/hora de permanência extra, cobrados por cada hora, sem valores picados para fração de hora. 
 
 
REGRAS de HOSPEDAGEM: 
 
- Alguns de nossos chalés e suítes acomodam até 03 pessoas. O valor da cama extra é de 40% do valor da diária para adultos   
  e 25% para crianças entre 6 e 10 anos. Crianças até 05 anos não pagam hospedagem porém, para a cama extra, o valor é de  
  R$ 90,00/diária. 
 
- Animais não são aceitos. 
 
- A VILA SOLARIS não se responsabiliza por objetos esquecidos nas suítes / chalés.  
 
- Não aceitamos cheques.  
 
- O Spa aquecido é para relaxamento e descanso. Crianças poderão utilizá-lo somente acompanhada dos pais.  
 
- As tarifas e condições acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso, respeitando-se as reservas já efetivadas e /ou   
  pagas. 
 
- Para não haver dúvidas solicite ao recepcionista informações sobre a localização e detalhes da suíte ou chalé escolhido no ato  
  da reserva. 
 
- Para reservas, informações e verificação de disponibilidades, favor entrar em contato com a VILA SOLARIS . 
 
 
REFEIÇÕES:  

 
  - Todas as diárias incluem café da manhã servido de 8:30 às 10:30 h. 
  
  - Nas diárias dos dias 28, 29 e 30, está incluído jantar (entrada, prato principal e sobremesa) para o casal em nosso Pub e no  
    dia 31 incluímos o almoço (entrada, prato principal e sobremesa).  
 
  - Entre os dias 01 e 04 de janeiro, diárias com café da manhã e jantar (entrada, prato principal e sobremesa). 

 
- O “Dona Margarida” é o nosso restaurante parceiro que funciona dentro da Vila Solaris. Atende também a área da piscina. 
 

    *** Maiores informações poderão ser obtidas com nossos recepcionistas - (31) 3017-1618 / 99974-1230. 
 

SPA SOLARIS:  
 

- Solicite nosso menu de massagens e tratamentos terapêuticos. Massagens com desconto para casal. 
  Seu bem estar acima de tudo. 
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 “A VILA SOLARIS ESPERA POR VOCÊS. SERÁ UM PRAZER RECEBÊ-LOS.” 


