
Políticas de Reserva 

 

Observações sobre as Reservas: 

 

• As diárias começam às 14:00hs e terminam às 12:00hs. Consulte-nos sobre a possibilidade 

de entrada antecipada ou saída após o horário previsto. 

• As reservas só serão confirmadas após a comprovação do depósito da metade do valor 

total da reserva. Se o depósito não for feito até a data combinada, a reserva será 

automaticamente cancelada. 

• O saldo pendente da reserva contratada deverá ser pago no momento da chegada (check-

in).  

• O valor da diária é para 2 pessoas. A diária por pessoa extra é de R$30,00.  

• Antecipação ou continuidade dos períodos previamente reservados estarão sujeitos a 

disponibilidade. 

• Aceitamos animais de estimação apenas em algumas acomodações e sob prévia consulta, 

por uma taxa de R$80,00. 

 

Política de cancelamento das reservas: 

 

Desistência Antecipada da Reserva: 

• Em caso de cancelamento, independente do motivo, o valor depositado para confirmação 

da reserva só será devolvido se a data de solicitação do cancelamento for anterior a 30 dias da 

data prevista de chegada da reserva. Neste caso, o hóspede terá também a opção de ficar com o 

crédito, válido por 6 meses para ser utilizado em outra data a ser agendada. 

• Se o cliente optar pela devolução do dinheiro, serão descontados 20% do valor depositado 

para custos de transação (impostos, taxas e outros). 

• Caso contrário, ou seja, se a solicitação for feita a menos de 30 dias da chegada, o cliente 

não terá direito à devolução e o valor será convertido em crédito de hospedagem válido por 6 

meses a partir da data de desistência. 



• Se a solicitação for feita a menos de 7 dias da chegada o cliente não terá direito a 

devolução do valor e nem a créditos de hospedagem. Para casos de COVID-19 a data poderá ser 

reagendada. 

 

Desistência parcial durante a hospedagem: 

• Em caso de desistência parcial dos dias contratados e estando o cliente já hospedado na 

Toca, não será devolvida qualquer diferença do valor previamente pago, seja em dinheiro ou 

crédito para hospedagem, independente do motivo que o levou a desistir. Se houver saldo 

pendente da reserva contratada, o cliente deverá quitá-lo antes de fazer o check-out (saída). 

• As reservas em que o cliente não comparecer na data prevista para entrada (check-in) 

serão canceladas e a Toca não devolverá o valor adiantado para confirmação da mesma. Caso o 

cliente não tenha feito depósito e não tenha comparecido até o horário previamente definido para 

chegada (check-in), a reserva será cancelada. 

 

Política do uso do espaço: 

 

• Os espaços coletivos da Toca são de responsabilidade de todas as pessoas que usam deles. 

Portanto pedimos com muito respeito cuidar destes espaços para que todos os hóspedes 

disfrutem desta ordem e bem-estar comum. 

• A responsabilidade por acidentes em qualquer lugar dentro da Toca do Lagarto é de 

responsabilidade exclusiva dos hóspedes. 

• Observação: A piscina da Toca não é cercada e nem sempre estamos no jardim, portanto 

pedimos atenção com crianças, sempre com um responsável acompanhando e se  

responsabilizando por elas. 

 

 


