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TRABALHADORES - CASA DA QUINEIRA 
 

APRESENTAÇÃO 

 Com localização central em Chapada dos Guimarães e abraçada pela mata do Parque da Quineira, a Casa da Quineira 

ocupa o primeiro lugar no ranking das pousadas da cidade no TripAdvisor e recebe anualmente, desde 2016, o Certificado de 

Excelência desse que é o maior portal de turismo do mundo, além do Award of Excellence do site Booking.com de acordo com as 

avaliações dos hóspedes. Esse reconhecimento se deve muito ao atendimento personalizado por parte de toda a equipe e aos 

serviços exclusivos que oferecemos. Com mais de seis anos de mercado, nos orgulhamos muito em poder dizer que nos 

solidificamos como um lugar de destaque em toda a região, trazendo um novo conceito de hospitalidade para Chapada dos 

Guimarães. 

 

O NOSSO PACOTE TRABALHADORES (2 NOITES) 

Tudo que compõe o Pacote Trabalhadores 2021 foi pensado para recebê-lo com a exclusividade que cada hóspede Casa 

da Quineira merece e com o respeito que o momento atual ainda exige. Nos empenhamos sempre em entregar o nosso melhor 

fazendo o que mais amamos: receber! 

 

Programação: 

 30/04/2021: Welcome Drink especial (15h às 16h) servido no bar da recepção; 

 30/04/2021: Chá da Tarde (15h30min às 17h); 

 30/04/2021: Jantar com entrada, prato principal e sobremesa (20h às 23h); 

 01/05/2021: Café da Manhã (8h às 11h); 

 01/05/2021: Chá da Tarde (15h30min às 17h); 

 01/05/2021: Jantar com luau (20h às 23h); 

 02/05/2021: Café da Manhã (8h às 11h); 

 02/05/2021: Check-out até as 12h.  
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ORÇAMENTO 

 Os valores abaixo se referem ao pacote mínimo de 2 (duas) noites, já considerando todas as inclusões 

mencionadas na página anterior: 

 

 

 

 

 

*A programação e os valores contidos neste orçamento estão sujeitos à alteração. 

** As bebidas não estão incluídas nas programações desse pacote. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

1. 10% de desconto no pix para pagamento total antecipado no ato da reserva (e para a efetivação da mesma); 

2. 5% de desconto no cartão de crédito à vista para pagamento total antecipado no ato da reserva (e para a 

efetivação da mesma); 

3. No cartão de crédito em até 6X sem juros. 

 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

Esta é uma tarifa reembolsável ESTRITAMENTE através de Carta de Crédito no valor já pago até o momento 

do cancelamento e SOMENTE em casos de força maior. O cancelamento somente prevê este reembolso caso seja 

comunicado até o dia 22 de abril de 2021. 

 

 

Em caso de dúvida estaremos sempre à disposição. 

Atenciosamente, 

Equipe CASA DA QUINEIRA 

Categoria 
Pacote 2 noites 
p/ 1-2 pessoas 

Pacote 2 noites 
p/ 3 pessoas 

Pacote 2 noites 
p/ 4 pessoas 

STANDARD R$ 2.190,00 R$ 2.790,00 R$ 3.390,00 

SUPERIOR R$ 2.390,00 R$ 3.090,00 X 

SUPERIOR PLUS R$ 2.690,00 R$ 3.290,00 R$ 3.890,00 

SUPERIOR PREMIUM R$ 2.790,00 R$ 3.390,00 R$ 3.990,00 

LUXO R$ 3.690,00 R$ 4.290,00 R$ 4.990,00 

Política para crianças: 0 - 7 (zero a sete) anos: R$150,00/dia; a partir de 8 (oito) anos: tarifário regular. 


