
Parque da Cachoeira 
Tarifas e serviços disponíveis para Outubro e Novembro/2020 

 
Obs.:  
- Para os meses de Outubro e Novembro o funcionamento do Parque, Camping e Cabanas 
será de sextas a segundas e conforme a categoria da bandeira de nossa região que 
pertence a São Fco. Paula/RS;  
- Devido à Pandemia a visitação no Parque, locação no Camping e nas Cabanas ocorrerá de 
forma reduzida e controlada por reservas; 
- Para o final de semana dos feriados: 12/outubro e 02/novembro a mínima para 
reservar será de duas diárias para Camping e também para a locação de Cabanas e 
Apartamentos; 
- O uso de máscara é obrigatório junto à entrada do Parque, na recepção e nos 
sanitários coletivos. Ao se dirigir aos nossos funcionários, por favor, use máscara; 
- Para agendar a Visitação, Camping, Cabanas, ou outras informações, favor nos contatar 

por e-mail, para: parquedacachoeira@hotmail.com 
 
Ingresso ao Parque (valor promocional) 
Isento de 0 a 6 anos,  
R$ 10,00 de 7 anos a 12 anos 
R$ 20,00 acima de 13 anos 
OBS.: O ingresso inclui acesso às áreas de piquenique, mirante, piscinas com toboágua, observação 
da fauna e flora e trilhas ecológicas. Aberto das 9h as 17h. 

 
Camping  
Isento, de 0 a 6 anos. 
R$ 20,00, de 7 anos a 12 anos / por pessoa / cada diária. 
R$ 40,00, a partir de 13 anos / por pessoa / cada diária. 
OBS.: A diária inicia a partir das 9h e encerra as 17h do dia seguinte. 

 
Cabanas e Aptos 
Acomodação Deluxe (ar split e vista vale) 
Diária casal, ou para até duas pessoas, por R$ 220,00.  
Acompanhante: R$ 80,00 por diária 
(De 0 a 2 anos isento caso não solicite cama auxiliar) 

 
Acomodação Standard (lareira e vista floresta) 
Diária casal, ou para até duas pessoas, por R$ 170,00.  
Acompanhante: R$ 80,00 por diária 
(De 0 a 2 anos isento caso não solicite cama auxiliar) 

 
OBS.:  
- A diária das cabanas e aptos inicia a partir das 13h e encerra as 11h do dia seguinte; 
- Não permitimos animais domésticos nas acomodações; 
- A lenha não está inclusa no valor da diária, é opcional, e tem o custo de R$ 15,00 por cada 
pacote grande. Mas também poderá trazer se desejar; 
- Os valores acima não incluem café da manhã, e em função disso estão mais baixos que nosso 
tarifário regular. O serviço de café da manhã não estará disponível até Novembro/2020; 
- Pagamentos somente em dinheiro, pois não estamos operando com cartões. Pagamentos para 
ingresso e o camping é na chegada, e para reservas de cabanas e aptos via depósito bancário 
antecipado a combinar; 
- As datas de funcionamento e as tarifas poderão ser alteradas no decorrer das próximas semanas. 
Acompanhe nosso site para novas atualizações, em: www.parquedacachoeira.com.br 


