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Gmail - Hospedagem 18 a 21 Abril / Paraty

Nathalia Nunes <imeiodanathi@gmail.com>

Hospedagem 18 a 21 Abril / Paraty
Casa do Rio <casadorio@paratyhostel.com>
Para: Nathália Nunes <imeiodanathi@gmail.com>

2 de janeiro de 2014 22:30

Pedimos por gentileza que mantenha sempre o histórico da conversa até a confirmação da reserva

Semana Santa estamos trabalhando apenas com
Pacote Fechado de 04 pernoites de 18/04/14 à 22/04/14.
Para o período da

Preço por pessoa em apartamento coleti vo, grupo ou família é R $ 2 80,00 para sóci os e R $
32 0,00 para não associ ados. Incluso: café da manha, cofre, roupa de cama, banho, internet,
wi-fi, piscina, Sky e lokrs
.

Não é permitido trazer bebida alcoólica, pois possuímos bar no Hostel.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ecd81246b6&view=pt&search=inbox&msg=1435583810b6475b
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Emitimos carteira Hostelling Intenational, válida por um ano, por R$ 25,00 (nacional) e R$ 40,00
(internacional).

Forma de pagamento: depósito bancário de 50% do total das diárias e saldo restante pago no
check-in (em di nhei r0).

O check-i n é a partir das 13:30 hs, e o check-out até as 12:00 hs.

Em nosso site consta a Política Nacional da Federação Brasileira do Hostelling International a
respeito de Cancelamento de Reservas e de Não Comparecimento no período de reserva (no show).
Dada continuidade a reserva, consideramos que você leu, está ciente e aceita esta Política.

Temos 3 Unidades, sendo que temos 2 casas na mesma rua,
Unidade 01 (casa principal) e a Unidade 02 (anexo).

Na Uni dade 01 temos uma cozinha para uso coletivo, acesso a internet, WI-FI, piscina e um bar.
Na Uni dade 02 temos uma cozinha para uso coletivo, sala de estar com TV a Cabo .

Na Uni dade 03 temos uma cozinha para uso coletivo, sala de estar, sala de TV.
Todos os hóspedes podem circular pelas 3 casas e fazer uso de todas as áreas comuns que o Hostel
oferece.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ecd81246b6&view=pt&search=inbox&msg=1435583810b6475b
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Paraty Hostel além de ser uma Hospedaria, também é um agente de passei os.

Temos inúmeros roteiros e aventuras programadas diariamente:

·
Passei o de Barco - Para praias e ilhas paradisíacas (passeio com duração aproximada de 6
horas) com saídas diárias no deck do Hostel, com um marinheiro a disposição.
R$ 40,00 por pessoa com mascara e snorkel inclusos.

·
Passei o de K om bi Adventure (cópia da Hostelling Internacional - toda colorida) –
Cachoeiras, alambique de cachaça, restaurante e arvorismo.
R$ 40,00 por pessoa.

·

Passei o de Jeep – Montanhas piscina natural ar puro e muita alegria

R $ 60,00 por pessoa.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ecd81246b6&view=pt&search=inbox&msg=1435583810b6475b
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Estamos com promoção: os dois passeios (barco + kombi) por R$ 75,00!

Além de rafting, temos também passeios a cavalo, trilhas, bicicleta,
arvorismo, mergulho, aulas de surfe e stand-up, teatro, city tour, entre outros.

rapel,

kayak,

LO CA LIZA ÇÃ O : A Unidade 1 e Unidade 2 estão localizados a 2 quadras da Rodoviária e 3
quadras do Centro Histórico. A Unidade 3 esta localizada a 4 km do Trevo, 10 minutos de carro.

As praias mais próximas são Praia do Pontal e Praia do Jabaquara, tempo de caminhada estimada
de 15 minutos e claro as famosas praias de Trindade a 15 minutos de carro ou 30 minutos de ônibus.

Estamos à sua inteira disposição para maiores informações que se façam necessárias.

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ecd81246b6&view=pt&search=inbox&msg=1435583810b6475b
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Atenciosamente,

Raquel Gatica

Site: www.paratyhostel.com
E-mail: casadorio@paratyhostel.com
MSN: paratyhostel@hotmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/hostelparaty.casadorio
Tel/Fax: (24) 3371-2223
Cel:

(24)8818-3818

De: Nathália Nunes [mailto:imeiodanathi@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 2 de janeiro de 2014 10:20
Para: casadorio@paratyhostel.com
Assunto: Hospedagem 18 a 21 Abril / Paraty
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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