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Nathalia Nunes <imeiodanathi@gmail.com>

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

12 de janeiro de 2014 14:58

Olá novamente, Nathália.

Para os dois passeios juntos - Passeio de Escuna + Jeep Tours – num grupo de 15 à 20 pessoas
posso fazer o valor de R$110 por pessoa.

Indicaria verificar a qualidade dos serviços oferecidos onde você consultou os preços,
principalmente no serviço de Jeep Tour.
Pois aquí em Paraty temos alguns jipeiros irregulares que fornecem o passeio sem seguir as
normas de turismo, registros, etc.

Fico à diposição no caso de mais alguma dúvida.

Atenciosamente,

Thais
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
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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

De: Nathália Nunes [mailto:imeiodanathi@gmail.com]
Enviada em: sábado, 11 de janeiro de 2014 16:00
Para: Paraty Hostel & Pousada - (24) 33712545
Assunto: Re: Chill Inn Hostel & Pousada - Paraty

Thais, boa tarde.
O grupo é grande, de varios estados do Brasil, cada um com um gosto: uns gostam de praia e
outros de trilhas, porem todos irão fazer os mesmos passeios.
Pensando nisso o passeio de Jeep para fazer trilhas e ver cachoeiras é bacana, o passeio de
barco/escuna para que possa visitar trindade e a baia de paraty tambem é imprescindível.
temos interesse e disponibilidade no sabado e domingo.
Diante disso que preço poderia nos fazer para o nosso grupo?
Ja lhe adianto que um dos orçamentos que conseguimos foi 75,00 fechando os 2 passeios para
um grupo de 15/20 pessoas.
qua contraproposta pode nos dar?
Obrigada e fico no aguardo
Bjs
Nath

Em 11 de janeiro de 2014 15:00, Paraty Hostel & Pousada - (24) 33712545 <sofia@chillinnhostel.com>
escreveu:

Olá Nathália, boa tarde novamente!
Pode me passar quando tiver todos os nomes, assim fazê-mos uma lista e checamos os quartos
para ficarem juntos ou o mais próximo disso possível.
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Pois acho que algumas pessoas fizeram reserva em quarto de 9 camas, e outras em quarto de 6
camas.

Sobre os passeios, diria que imperdível mesmo é o passeio de escuna/barco pela baía de Paraty
e Trindade.
O passeio de Jeep é interessante, mas a beleza dos dois passeios anteriores é realmente o que
as pessoas procuram quando vão à praia.
O passeio de Jeep vai levar o pessoal para uma área de natureza incrível, visitar alambiques e
conhecer o lado da cachaça de Paraty, parte da história do município, além de visitar cachoeiras.
O passeio de escuna e o passeio à Trindade te leva à praias maravilhosas.

Uma boa opção seria num dos dias de passeio à Trindade ou de escuna, voltar e no fim da tarde
ir para uma das cachoeiras com ônibus ou van municipal.
Se fizerem um passeio privativo de barco (só com o grupo de vocês), podem marcar a saída para
umas 8h30 da manhã, saíndo à duas quadras do hostel.
Depois de um passeio de umas 6h, podem voltar e ir para alguma cachoeira, pois ainda vai ser
cedo.
É o que faria no lugar de vocês, já que terão só dois dias. A cachoeira do Tobogã tem acesso
fácil de ônibus e tem um alambique bem em frente (Engenho D’Ouro).

Fico à disposição.

Atenciosamente,

Thais
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
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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

De: Nathália Nunes [mailto:imeiodanathi@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2014 11:39
Para: Paraty Hostel & Pousada - (24) 33712545
Cc: sent@chillinnhostel.com
Assunto: Re: Chill Inn Hostel & Pousada - Paraty

Thais,
Ufa...obrigada pelo retorno do email, vou posicionar o grupo.

Alguns deles (inclusive eu) fez reserva pelo booking, pedi a eles que no ato da reserva informe a
senha "Nathalia/Curitiba/Mochileiro", ou algo do tipo, mas assim que tiver a conformação de
todos eu lhe falo.
Ja te adianto alguns que ja confirmaram a hospedagem : Fernando Neiva, Rafael Vidal, Patricia
Santos, Rodrigo Costa, Agnnes Sousa.

1 ou 2 semanas antes eu lhe passo todos os nomes, pode ser?
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ou prefere que eu va lhe falando aos poucos conforme a reserva?

Sobre os passeios, acredito que seja de agrado a todos : Jeep, Barco e Trindade.
Porem para passeios que demandam o dia todo, teremos apenas Sabado e Domingo, o que
fatalmente, fará eliminar um desses.
Entao veja um preço legal para nos com as opções acima que estarei repassando e me retorne
na sequencia por favor.

Aguardo tambem a cotação da Van.

Obrigada!!
Nath

Em 9 de janeiro de 2014 11:25, Paraty Hostel & Pousada - (24) 33712545 <sofia@chillinnhostel.com>
escreveu:

Olá Nathália, bom dia!
Desculpe a demora no retorno.
Abaixo seguem suas questões com as respectivas respostas. Fico à disposição no que precisar.

Atenciosamente,

Thais
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
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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

De: Nathália Nunes [mailto:imeiodanathi@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2014 10:45
Para: Paraty Hostel & Pousada - (24) 33712545
Cc: sent@chillinnhostel.com
Assunto: Re: Chill Inn Hostel & Pousada – Paraty

Chill Inn, bom dia, tudo bem?
Ja tem uns 3 dias que estou aguardando retorno do email abaixo, favor me posicionar:
Informo que estou levando comigo um grupo grande de pessoas, 14 até o momento estão
confirmados (porem a tendência é aumentar), a maioria se interessou pelos serviços de
hospedagem.
Tenho algumas duvidas:
1 - Gostaria de saber quais são as condições dos quartos coletivos...vcs separam por
sexo?

Os quartos coletivos são mistos. Temos apenas 01 quarto feminino de 6 camas.
2- Haveria possibilidade de deixar nosso grupo no mesmo quarto? (acredito que
conseguiremos fechar 2/3quartos)

É possível colocar mais 8 pessoas no mesmo quarto que você.
Se desejam vir em 14 pessoa num todo, ficam mais 5 pessoas para outro quarto, podendo ficar os 5
juntos num quarto de 6 ou 9 camas.
3 - Vou pedir para que ao realizar a reserva, falem que pertence ao grupo da
“Mochileira Nathalia” ok?
Ok, se desejar pode também me passar o e-mail de cada um deles e entro em contato.
4 - Outra coisa, por medida de segurança, vocês fornecem armário com chave para
guardar as bolsas? Há algum custo?
Temos lockers (armários pequenos) nos quartos. Serve para guardar pertences pessoais,
pequenas bolsas, documentos, câmeras ou notebooks.
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Podem trazer um cadeado pequeno para o armário, ou comprar o cadeado na recepção.
5 - Vamos nos encontrar no aeroporto de SP/Congonhas dia 17/04 por volta das
22h/23h e devido ao volume de pessoas estamos interessados em contratar algum
serviço de van que faça o transfer Aeroporto SP Congonhas x Paraty, você conhece
algum para nos indicar?
Em seguida estarei te encaminhando um e-mail com informações de transfer.
6 - Verifiquei a situação dos passeios, há possibilidade de fazer algum preço
diferenciado para nosso grupo?

Me passe quais serão os passeios e o número de pessoas e te encaminho o orçamento para o grupo.

Obrigada e fico no aguardo
Abraços

Nathalia / Curitiba PR

Em 9 de janeiro de 2014 10:42, Paraty Hostel & Pousada - (24) 33712545 <sofia@chillinnhostel.com>
escreveu:

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA CHILL INN HOSTEL PARATY

Olá Nathalia, bom dia!!

Muito obrigado por fazer sua reserva conosco!!!
Aqui enviamos a confirmação da reserva, informação do serviço de
translado grátis, informações sobre passeios e excursões em Paraty,
e a nossa política de cancelamento. Leia com atenção!

Confirmação de Reserva

Data Entrada:

18/04/14

Data Saída:

21/04/14

Horário entrada: desde as 13hrs / Saída até: 11hrs
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Quantidade de Noites:

3

Tipo de Quarto:

9 camas

Quantidade de Pessoas:

1

Total Estadia: R$

162,00

** Total a Pagar na chegada: R$

81,00

** Em Paraty existe um caixa eletrônico 24horas dentro do
supermercado Carlao (na frente da Rodoviaria). Na Avenida Roberto
Silveira temos Banco do Brasil, Caixa Econômica e Bradesco; na Rua
da Lapa o Banco Itaú; e um caixa eletrônico Banco Real na Galeria Villa
Verde (Rua José Vieira Ramos). Não aceitamos cheques. Pode pagar
em dinheiro, cartão de credito ou debito (acrescimo de 5% pagamento
com cartao).

Traslado Gratuito /
Confirmação

Localização e Traslado
Queremos oferecer-lhe traslado grátis da rodoviária de Paraty até
Chill Inn Hostel!
Este serviço grátis é oferecido para nossos passageiros que tenham
confirmado a reserva através de um dos nossos métodos de
pagamento.
O serviço é oferecido unicamente entre as 8h até às 22h.
Por favor reserve o traslado preenchendo o seguinte formulário:

Data de chegada:
Hora de chegada:
Empresa de ônibus:
Saindo desde:

Nosso estabelecimento esta localizado em frente a Praia do Pontal,
só 3 minutos do centro histórico!! Chill Inn Hostel & Pousada tem uma
localização incomparável!!
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É muito fácil caminhar até Chill Inn Albergue & Pousada Paraty da
Rodoviária (10 minutos).

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

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

Consulte nosso serviço de Traslados
Direitos desde Rio de Janeiro ou São
Paulo. Serviço direito desde o
Aeroporto, ou desde seu Hotel, ate sua
Pousada em Paraty.
www.chillinnhostel.com/pt/Traslados-rio-de-janeiro-paraty (também desde
Paraty ate o hotel ou aeroportos em Rio de Janeiro e São Paulo).

Segue em baixo mais informações de Tours e Excursões em Paraty.
Estamos a sua disposição por qualquer duvida.

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

Obrigada pelo interesse.

Atenciosamente,
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Thais

Chill Inn Hostel e Pousada - Paraty
bookings@chillinnhostel.com
www.chillinnhostel.com
skype: chillinnparaty
Tel: +55 (024) 3373 1302 / Rio (021) 4042-6350
Cel: +55 (024) 8832 0120

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

www.ElMistiBuzios.com / www.ElMistiHostels.com / www.RioBookings.com / www.ChillinnHostel.com /
www.InfoParaty.com / www.BrazilianExplorer.org
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*** ATIVIDADES TOURS E EXCURSOES EM PARATY ***
Durante a sua estadia em Paraty você vai poder aproveitar algumas das incriveis atividades que temos
para oferecer. Tudo, desde eco-excursões a turismo de praias e, claro, mergulho. Confira algumas das
interessantes opções:

Excursões de Jeep: cachoeiras, alambiques e o Caminho do Ouro
Faça parte de uma aventura incrível: Visite o famoso Parque Nacional da Serra Bocaina com suas
florestas preservadas e suas belíssimas cachoeiras. Depois beba a típica cachaça dos alambiques e suba
pelo histórico Caminho do Ouro utilizado durante o século XVIII para exportar o ouro das Minas Gerais
para Portugal. Uma excursão informativa com tudo incluído!
Saída: 10:30 a.m.
Duração: 6 horas.
Valor: R$80

Trindade
Visite esta exótica vila de pescadores que virou povoado hippie nos anos 70 e que tem algumas das
melhores praias da Costa Verde. Lá você terá a oportunidade de caminhar na mata para chegar à Piscina
Natural do Caixado, um pequeno oásis no meio da floresta que é perfeita para mergulhar.
Saída: 11:00 a.m.
Duração: 6 horas.
Valor: R$70

Praia do Sono
Caminhada leve através da Mata Atlântica para chegar em uma autêntica vila de pescadores com belas
praias preservadas.
Saída: 10:00 a.m.
Duração: 6 horas.
Valor: R$90

Passeios de Barco - Escuna pela baía de Paraty
Desfrute de uma fantástica viagem de barco (no estilo pirata) na Bahia de Paraty e suas águas mornas e
cristalinas. Desça nas ilhas desertas da Bahia e explore as praias virgens de areias brancas. Um dia para
se lembrar!
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Saída: 10:00 am
Duração: 5 horas.
Valor: R$40

Excursão na cidade de Paraty
Caminhada guiada pela cidade histórica de Paraty, visitando igrejas, casas coloniais e monumentos
preservados do século XVIII. Conheça a vida do passado de esta jóia arquitetônica!
Saída: A determinar
Duração: 2 horas.
Valor: R$25

Excursões de bicicleta
Pegue uma bicicleta e explore a diversidade do Paraty. Encontrará flora, fauna, cachoeiras e praias,
ruínas e monumentos, mais do que você pode imaginar. Eleja sua trilha e perambule livremente, será uma
experiência inesquecível.
Aluguel por dia: R$50

Excursões a cavalo
Explore a mata, as cachoeiras e o Caminho do Ouro a cavalo. Uma forma única de desfrutar o que Paraty
tem para oferecer.
Saída: A determinar
Duração: 3 horas.
Valor: R$90

Excursões de caiaque
Tente os caiaques, na belíssima Bahia de Paraty: visite manguezais, ilhas e praias brancas como paradas
para mergulhar.
Aluguel com guia: R$50
Aluguel sem guia: R$40

Excursões e aulas de mergulho
Mergulhe! Descubra a Baia de Paraty embaixo da água. Viagens de mergulho, aulas e explorações. Não
perda esta oportunidade de descobrir este inesquecível mundo subaquático.
Mergulho de batismo: Saída: 9:30 Duração: 6hs. Valor: R$230
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Mergulho profissional: Saída: 9:30 Duração: 6hs. Valor: R$230

Rafting no Rio Mambucaba
Aproveite desta incrível aventura no rio Mambucaba! Para fazer rafting não precisa ter experiência, basta
ter espírito de equipe e gostar de emoção. As descidas são guiadas por experientes instrutores e são
praticadas em botes que levam entre cinco e dez pessoas. Todos os participantes recebem o equipamento
básico de segurança. Muito divertimento e natureza no Parque Nacional da Serra da Bocaina
Saída: 9hs Duração: 8hs Valor: R$150

Tour de bicicleta
Passeio com guia de bicicleta, de acordo com o nível do grupo, podemos ter pedaladas leves, visitando
locais de muita natureza ainda próximo a cidade, ou passeios mais puxados, o que requer um grupo com
certa experiência, o guia vai saber avaliar e indicar o melhor roteiro, sem exceder a capacidade dos
participantes.
Duração: 5hrs Valor: R$100

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
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