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Nathalia Nunes <imeiodanathi@gmail.com>

Chill Inn Hostel & Pousada
Paraty Hostel & Pousada - (24) 33712545 <sofia@chillinnhostel.com>
Para: Nathália Nunes <imeiodanathi@gmail.com>
Cc: sent@chillinnhostel.com

2 de janeiro de 2014 14:06

Olá Nathalia, boa tarde!!

Obrigado pelo interesse no Chill Inn Hostel,
Albergue & Pousada Paraty!!

Temos vagas para a Semana Santa!

Venha descobrir nosso ambiente amigável e
agradável em frente à praia! 200 Metros do centro
histórico, pertinho dos restaurantes e dos bares,
Chill Inn Albergue & Pousada Paraty é um ótimo
lugar para ficar durante sua viagem a Paraty!

Todos os quartos têm banheiro privativo e ar
acondicionado. Incluímos café da manhã e
roupas de cama. Também oferecemos serviço de
taxi gratuito saindo da Rodoviária de Paraty e
lockers e wi-fi de graça.

Estadia mínima de 3 noites!

Os tipos de quarto e os preços são:
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ecd81246b6&view=pt&search=inbox&msg=14353b4ce5822349

1/7

02/01/14

Gmail - Chill Inn Hostel & Pousada

Dormitórios - Quartos Compartilhados Preços p/
pessoa
Até 9 camas, suíte e A/C - R$159-15%
desconto=R$135
Até 6 camas, suíte e A/C - R$208-15%
desconto=R$177
Até 6 camas – só feminino, suíte e A/C - R$20815% desconto=R$177
Quartos Privativos Preços p/ quarto
Quarto privativo duplo/casal - A/C, suíte, frigo-bar,
TV e vista ao mar
R$918 – 15% desconto= R$780
Quarto privativo Triplo A/C, suíte, frigo-bar, TV e
vista ao mar
R$1047 – 15% desconto= R$890
Quarto privativo Quádruplo (4) A/C, suíte, frigobar, TV e vista ao mar
R$1165 – 15% desconto= R$990

Reservas e Pagamentos

Reservas e Pagamentos
Após confirmação de disponibilidade é requerido
50% de sinal para garantir sua reserva.

As opções de pagamento são:

- Depósito em Conta de 50%: Banco: Itau / Nome:

Nicolas Aguero / Agencia: 4841 / Conta N°: 10555-6 /
CPF: 060 584 027-00
* Por favor, Notificar Imediatamente no momento o
depósito e feito para confirmar sua reserva. Enviar
detalhes ou comprovante via e-mail:
bookings@chillinnhostel.com
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ecd81246b6&view=pt&search=inbox&msg=14353b4ce5822349

2/7

02/01/14

Gmail - Chill Inn Hostel & Pousada

- Pagamentos On-line com cartão de credito no
site, na seção Pagamentos. Só 10% deposito. O
sistema Seguro, Instantâneo e Garantido pelo
HostelBookers.com
http://chillinnhostel.com/pt/Pagamentos-e-reservas-onlineparaty-27

O restante do valor da estadia deve ser pago no momento
da chegada, em dinheiro ou cartão VISA. O check in
começa às 13h e o check out às 12h.

- Faça o pagamento pelo telefone com Cartão.
Ligue: +55 (24) 3371 2545 (desde Rio 021 4042-6350.
Celular +55 24 88351507)

- Depósitos em Contas em outros países fora do
Brasil. Inglaterra: Nationwide Bank, Argentina:

SantanderRio, Canada: RBC Bank. Solicitar mais detalhes
por e-mail: bookings@chillinnhostel.com.

- Pagamentos Seguros com Paypal®. Todos os
Cartões. Só tem que solicitar a nota que será
enviada por e-mail. Si já tem conta de Paypal pode enviar
o pagamento via Paypal para bookings@chillinnhostel.com
(Pagamento por paypal tem sobretaxa de 5%).

Localização e Traslado
Traslado Gratuito /
Confirmação

Oferecemos translado gratuito saindo da
Rodoviária de Paraty.

Nosso estabelecimento esta localizado em frente a
Praia do Pontal, só 3 minutos do centro histórico!!
Chill Inn Hostel & Pousada tem uma localização
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ecd81246b6&view=pt&search=inbox&msg=14353b4ce5822349
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incomparável!!

É muito fácil caminhar até Chill Inn Albergue &
Pousada Paraty da Rodoviária (10 minutos).

De Táxi: Táxis cobram R$20 para chegar a qualquer
lugar em Paraty.

Taxi Gratuito: Si você liga desde a Rodoviária
enviaremos a nosso motorista. Tel. (024) 3371 2545
(ligue grátis a cobrar 9090 3521 7234 ou Celular 024
8832 0120).

Aguardamos sua chegada, vamos fazer todo o
possível para que você desfrute uma estadia ótima
em Paraty!.

Obrigado pelo interesse.
Atenciosamente, Liliane

Chill Inn Hostel - Paraty
bookings@chillinnhostel.com
www.ChillinnHostel.com

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ecd81246b6&view=pt&search=inbox&msg=14353b4ce5822349
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Tel: +55 (0)24 3371 2545 / Rio (21) 4042-6350

Rua Orlando Carpinelli, 3 – Praia do Pontal – Paraty
Rio de Janeiro - Brazil

Para termos e condições faça clique aqui.

Informação Útil

LOCALIZAÇÃO E MAPAS | SERVIÇOS E
ACOMODAÇÕES | EXCURSÕES E TOURS |
EVENTOS EM PARATY

Una-se á família Misti!

Parceiros

http://-/ / http://-/ / www.RioBookings.c om /
www.ChillinnHostel.c om / www.InfoParaty .c om /
www.BrazilianExplorer.org

Garantia de Hospedagem

Nossa Politica de Garantia de Hospedagem

Oferecemos uma politica de garantia de Hospedagem mesmo que você
não tenha uma reserva confirmada.

Os viajantes as vezes acham difícil confirmar a reserva, entendemos
essa situação e por isso queremos que fiquem tranquilos que vamos a
fazer tudo o possível para que vocês tenham um lugar onde ficar.
Mesmo se nosso estabelecimento estiver lotado, vamos fazer o possível
por achar um lugar para você.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ecd81246b6&view=pt&search=inbox&msg=14353b4ce5822349
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Sempre fazemos de tudo para que nossos hospedes se sintam como em
sua casa!

Atenciosamente / Kind Regards,

Liliane
Ajuda e Apoio a Clientes
Chill Inn Hostel & Pousada – Paraty

Tel: +55 (0)24 3371 2545
Desde Rio de Janeiro (21) 4042-6350
Av. Orlando Carpinelli, 3 – Praia do Pontal
Paraty, RJ – Cep 23970-000
bookings@ChillinnHostel.com
www.ChillinnHostel.com

Skype:

ChillinnParaty

www.Facebook.com/ChillinnHostel

Curta o Café da Manhã em Nosso Bar de Praia... churrascos, jantas e Muita
Festa!
Did you know we had a Beach Bar? Breakfast is Served there… parties BBQs and
Meals every night!
*** Geko & Chill Bar: www.facebook.com/ParatyBar

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ecd81246b6&view=pt&search=inbox&msg=14353b4ce5822349
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De: Nathália Nunes [mailto:imeiodanathi@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 2 de janeiro de 2014 10:22
Para: paraty@chillinnhostel.com
Assunto: Fwd: Hospedagem 18 a 21 Abril / Paraty

Olá bom dia
Estou organizando com um grupo de amigos passar o feriado de Pascoa em Paraty, por isso,
gostaria de saber:
- Qual o valor da diária para 18,19,20,21 de abril/2014.
- Me informar também valores de quartos privativos/coletivos.
- Qual a capacidade para quartos coletivos?
- E qual horário checkin e checkout

Grata e fico no aguardo
Nath
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