CAMPING - Informações importantes.
ÁREA DE CAMPING – diária R$ 45,00 por pessoa, ótima estrutura com energia elétrica,
tomadas, banheiros com chuveiros quentes, churrasqueiras com mesas e pias.
Para quem estiver acampado o acesso é livre ao parque aquático, trilhas ecológicas e demais
atrações dentro da Pousada.
Para datas especiais: Reveillon, Carnaval ou eventos os valores do camping são diferenciados.
(Consultar tabelas específicas).
As diárias do Camping encerram às 12 horas, independente do horário de chegada. Após este
horário, ao hotel se reserva o direito de cobrar mais ½ diária ou 01 diária, para os campistas que
permanecerem no Camping além do horário de encerramento, não significando que o período
compreenderá somente 01 (uma) diária.
Não fazemos reservas antecipadas para camping, à medida que as pessoas chegam, dirigem-se à
recepção, fazem o check in e após buscam os locais disponíveis de sua preferência.
Nas diárias de camping, não está incluso café da manhã, que deverá ser reservado na recepção
antecipadamente se assim preferir.
Não é permitido à utilização de aparelhos como: freezer, geladeira e micro-ondas na rede de
energia sem autorização da administração, o que deve ser feito no momento do check in na
recepção.
Os equipamentos e utensílios de camping são de responsabilidade do campista, (barracas,
lâmpadas, grelhas, extensões e outros), não temos barracas para locação.
Crianças com idade até 07 anos comprovados não pagam diárias de camping. (exceto alimentação
e atividades opcionais).

O pagamento da(s) diária(s) do Camping deverá ser feito no momento da chegada, em dinheiro,
cartão de débito ou crédito, alimentação e consumos também serão pagos no momento da
compra.
As normas internas do Camping estão descritas no verso da ficha de Camping, onde o campista
deverá ler e assinar a ficha na frente e verso entendendo e concordando com as normas.
Na recepção temos uma loja de conveniência onde você encontrará: bebidas, gelo, carvão,
sorvetes, produtos básicos alimentação, higiene, lâmpadas, etc.
É permitido trazer alimentos e bebidas, mas ratificamos que recipientes de vidro e cigarros são
proibidos na área da piscina bem como na beira ou dentro dela.
Acesse nossa página na internet e conheça nossa estrutura de camping.
http://www.pousadadocanyonguartela.com.br/acomodacoes-detalhes/camping-normal-4
http://www.pousadadocanyonguartela.com.br/acomodacoes-detalhes/camping-do-silencio-62

(Day Use)
Ingresso para passar o dia (Day use) R$ 30,00 por pessoa, adquirindo o ingresso você terá
acesso livre ao parque aquático, trilhas ecológicas, banheiros, churrasqueiras e demais atrações dentro da
pousada.
Atendimento diariamente das 08:00 h às 18:00 h.

Para datas especiais: Reveillon, Carnaval ou eventos os valores ingresso são diferenciados.
(Consultar tabelas específicas).

