
          Pousada do Canyon Guartelá

CASA CENTRAL  Tem valor fixo por diária conforme o número de pessoas abaixo:

 � DIÁRIA PARA 14 PESSOAS �

 � DIÁRIA PARA 18 PESSOAS �

 � DIÁRIA PARA 20 PESSOAS �

CHALÉ NORMAL - Unidade com capacidade para até 04 pessoas por unidade.    (Próximo à recepção).

(01 Cama Box casal e 02 camas box solteiro - cozinha completa - banheiro - TV - Aquecedor - ventilador - estacionamento e churrasqueira ).

Opções de reserva: Valor da diária

Single 01 pessoa � 120,00R$            

Duplo/Double 02 pessoas � 225,00R$            

Triplo 03 pessoas � 265,00R$            
Quádruplo 04 pessoas � 310,00R$            

CHALÉ 07 - ALEMÃO -  unidade  com capacidade para até 06 pessoas.    (Próximo à recepção).

(01 Cama Box casal e 03 camas  solteiro - 01 sofá cama - sala - cozinha - banheiro - TV - Aquecedor - ventilador - estacionamento e churrasqueira ).

Opções de reserva: Valor da diária

Single 01 pessoa � 120,00R$            

Duplo/Double 02 pessoas � 225,00R$            

Triplo 03 pessoas � 265,00R$            

Quádruplo 04 pessoas � 310,00R$            

Quintuplo 05 pessoas � 390,00R$            
Sextuplo 06 pessoas � 465,00R$            

CHALÉ PIRÂMIDE - unidades com capacidade para até 04 pessoas por unidade. (Próximo ao parque aquático).

(Quartos individuais, com 01 cama de casal - 02 camas de solteiro - banheiro - ventilador - TV - geladeira - churrasqueira e estacionamento privativo).

Opções de reserva: Valor da diária

Single 01 pessoa � 95,00R$              

Duplo/Double 02 pessoas � 190,00R$            

Triplo 03 pessoas � 235,00R$            
Quádruplo 04 pessoas � 280,00R$            

APARTAMENTOS STANDARD -  unidades com capacidade para até 04 pessoas por unidade. Próximo à recepção.

(Camas box - armário - banheiro - ventilador - sala de TV para uso coletivo, anexo à sala de jogos).

Opções de reserva: Valor da diária

Single 01 pessoa � 80,00R$              

Duplo/Double 02 pessoas � 145,00R$            

Triplo 03 pessoas � 220,00R$            
Quádruplo 04 pessoas � 250,00R$            

CAMPING  ►R$ 40,00 por pessoa/dia.  � Valor não incluso café da manhã, que deve reservado na recepção antecipadamente.

SALA DE JOGOS   �  Mesas de sinuca e pebolim - fichas na recepção - R$ 2,00 cada.

Buffet por quilo (almoço ou jantar) R$ 39,50/Kg. Buffet livre R$ 30,00 por pessoa.      A la carte - R$ 30,00 por pessoa.

Café da manhã - R$ 19,00 por pessoa. Temos ainda outras opções: Lanches - Pizzas e porções.

ACEITAMOS CARTÕES DE DÉBITO OU CRÉDITO NAS MÁQUINAS �

Valores incluso café da manhã, roupas de cama e banho.

850,00R$                       

1.250,00R$                    

(03 quartos, sendo: 01 suíte - 03 Banheiros - cozinha - sala - lareira - TV - mesa sinuca - varanda - churrasqueira coberta e estacionamento privativo)

PARQUE POUSADA DO CANYON GUARTELÁ 

TABELA DE PREÇOS BAIXA TEMPORADA

(Próximo à recepção).

1.100,00R$                    

PARA:       info@pousadadocanyonguartela.com.br  ou  pousadadocanyonguartela@gmail.com  

AS RESERVAS DEVEM SER FEITAS PREFERENCIALMENTE C/ ANTECEDÊNCIA EM NOSSA 

CENTRAL DE RESERVAS PELOS FONES:  (42) 3232.5233 - (42) 3232.2862

CRIANÇAS ATÉ 7 ANOS NÃO É COBRADO INGRESSO/HOSPEDAGEM OU CAMPING.

As diárias encerram às 12 horas, independente do horário do check in. Após este horário, ao hotel se reserva o direito  

Crianças com idade até 7 anos, são isentas de diária de hospedagem.

Crianças com idade até 7 anos, são isentas de diária de hospedagem.

Valores incluso café da manhã, roupas de cama e banho.

Crianças com idade até 7 anos, são isentas de diária de hospedagem.

Sede: Estrada da Ponte de Zinco - km 05 - Colônia Iapó - Castro-PR. - Tel. (42) 3232.5233

Coml: Rua Heráclio Mendes de Camargo - 391 (fundos) Vila Sta Cruz - Castro-PR. - Caixa postal 235 - CEP: 84168-260

Home Page: www.pousadadocanyonguartela.com.br E-mail: info@pousadadocanyonguartela.com.br

E-mail:  pousadadocanyonguartela@gmail.com

Valores incluso café da manhã, roupas de cama e banho.

Valor incluso café da manhã, roupas de cama e banho.

RESTAURANTE / REFEIÇÕES - (valores sujeitos à alterações)

Crianças com idade até 7 anos, são isentas de diária de hospedagem.

INGRESSOS PARA PASSAR O DIA POR PESSOA - R$ 30,00 (FINAL DE SEMANA)  R$ 25,00 (SEG. À SEXTA)  

de cobrar ½ diária ou 01 diária a mais, para a acomodação que permanecer ocupada.

A CONFIRMAÇÃO DA(S) RESERVA(S ) SERÁ EFETUADA APÓS EFETUAR DEPÓSITO DE 50% E ENVIO DO COMPROVANTE VIA E-MAIL 

OBS. OS PREÇOS CONSTANTES NESTA TABELA ESTARÃO SUJEITOS À ALTERAÇÕES POR ISSO É NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO ANTECIPADA.

Crianças com idade até 7 anos, são isentas de diária de hospedagem.

Valores incluso café da manhã, roupas de cama e banho.


