
                  

Quarto Descrição Preço (US$)

Duplo 
Superior

Banheiro privado com banheira, vista panorâmica do lago 
e varanda privada. Para 2 pessoas. 

18 de diciembre- 28 de 
Febrero                  US$ 195 

10-18 Diciembre 2020  
                              US$ 450

Apartamen
to

Uma cama dupla e um sofá cama, banheiro privado com 
banheira e chuveiro, lavabos separados, kitchenette 

totalmente equipada, vista panorâmica do lago e varanda 
privada. Para 2 pessoas máximo.

18 de Diciembre-28 de  
Febrero.                   US$ 235 

10-18 Diciembre 2020 
                                 US$ 550 

Os valores 
Incluem  

Itens de banheiro – Secador de cabelo – Água mineral de garrafa – Televisão – Wi-Fi 
Chaleira e chá/café – Piscina Infinity – Estacionamento privado – Café da manhã caseiro 

Reservas e 
Política de 
Pagamento

As reservas podem ser feitas via telefone, e-mail ou WhatsApp. Para reservas durante a 
alta temporada (26 de dezembro – 28 de fevereiro), um depósito de 30% não 

reembolsável será cobrado 14 dias antes da chegada. Durante o resto do ano, não é 
necessário um depósito. O pagamento pode ser feito através de cartão de crédito ou em 

dinheiro.  
Estadia mínima de 2 noites no apartamento.

Política de 
Cancelament

o 

Durante a alta temporada, não há taxa de cancelamento até 15 dias antes da chegada. 
Para cancelamentos entre 3 e 14 dias antes da chegada, 30% do valor total da estadia 
será cobrado. Para cancelamentos dentro de 3 dias antes da chegada, 100% da estadia 

será cobrada. Durante o resto do ano, os cancelamentos no prazo de 14 dias será cobrada 
uma taxa de uma noite. No entanto, para todos os no show a qualquer momento, 100% da 

estadia total será cobrada.



Política de 
Crianças

As crianças só podem ficar no apartamento. Máximo de uma criança mais um bebê (com 
berço). Berços gratuitos com reserva prévia e sujeito à disponibilidade. Por favor, solicite 

no momento da reserva.

Notas Check-in entre 15:00 e 20:00 hrs - Check out 12:00 hrs 
* 19% imposto será adicionado às taxas publicadas. Os estrangeiros que pagam em 

dólares americanos devem apresentar um passaporte válido e a visa de turista (recebidos 
na chegada no Chile) para ser isentos do imposto de 19%.


