TARIFAS 2020
7 pernoites (por pessoa*)
Reduzida
7.354,00
Suíço
10.031,00
Standard
12.104,00
Comfort
13.121,00
Premium

Básica
7.887,00
10.762,00
12.989,00
14.081,00

Especial
9.471,00
12.914,00
15.561,00
16.840,00

5 Pernoites (por pessoa*)
Reduzida
5.780,00
Suíço
7.885,00
Standard
9.515,00
Comfort
10.314,00
Premium

Básica
6.200,00
8.460,00
10.210,00
11.066,00

Especial
7.445,00
10.150,00
12.230,00
13.250,00

* Desconto de 40% para a 2ª pessoa em acomodação dupla;
Período e Tarifas
Reduzida 01/03 a 19/12/2020
Básica 05/01 a 20/02 e 20/12 a 26/12
Especial 21/02 a 29/02 e 27/12/2020 a 02/01/2021

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 Depósito de 25% do total da estada na confirmação da
reserva (reservas Natal e Réveillon depósito de 50%)
 Estada e despesas extras: dinheiro ou cartão em até 10
vezes.
 Despesas com terceiros como passagens aéreas,
transfer, táxi, exames laboratoriais e outros: pagamento
à vista (dinheiro ou cartão de débito)
TERMOS E CONDIÇÕES
 Estada mínima de 5 pernoites;
 Desconto de 40% para a 2ª pessoa em acomodação
dupla;
 Acréscimo de 25% para uma pessoa em acomodação
dupla;
 Acima de 7 pernoites: desconto de 5% na estada na 2ª
semana consecutiva e desconto de 10% na estada a
partir da 3ª semana consecutiva;
 Estão exclusos de descontos os gastos adicionais/extras
à estada;
 Preços válidos a partir de 18/05/2020 e sujeitos a
alteração sem prévio aviso;
 Descontos do Programa Fidelidade, descontos de
convênios e outros incidem apenas sobre a estada e
não são cumulativos.

PROGRAMA FIDELIDADE
 Descontos de 5% a 30% sobre a estada. Consulte condições com Reservas.
TRANSFER GRATUÍTO
 Somente aos sábados e domingos: saída do aeroporto Afonso Pena às 12h e saída da Lapinha às 10h.
Consulte preços com departamento de Reservas para outros horários.
HOTELARIA
 Check-in às 14h e check-out às 10h.
 As acomodações não possuem aparelhos de TV, som e telefone. Existe sala própria de televisão que
funciona das 20h às 22h30;
 Acesso gratuito wifi/sistema wireless até 22h30;
 Serviços de lavanderia podem ser solicitados à parte;
INFRAESTRUTURA
 Centro de estética, salão de beleza, boutique Vila Margarida, oficina de artes;
 Academia, quadra de tênis, piscinas, circuito spa (saunas), caldarium, Kneipp.
 Fazenda com horta orgânica, centro de produção de alimentos saudáveis e orgânicos, lago e trilhas.

Informações e Reservas:
Toll Free: 0800 643 1090
Tel: (41) 3622-1044
(41) 98735-8400
lapinha@lapinha.com.br
lapinha.com.br

