Parque da Cachoeira
Informações e serviços disponíveis
até março/2021 em resposta ao COVID-19

- Antes de visitar o parque, verifique a disponibilidade de vagas para a data desejada
através do nosso e-mail. Para consultar disponibilidade, agendar a visitação (day use), ou
outras informações, nos contate por e-mail, para: parquedacachoeira@hotmail.com
Para agilizar a resposta por e-mail, nos informe: A data desejada, número total de pessoas e um
telefone com DDD para contato.
Obs.: Só iremos garantir a vaga para a visitação, ou day use, mediante disponibilidade de vagas e
o envio das informações solicitadas acima!

- Seguindo as orientações das autoridades de saúde pública, locais e estaduais, as
operações do parque continuam a se adaptar às mudanças para maior segurança contra a
Pandemia. O funcionamento do Parque, Camping e Cabanas ocorrerá de forma reduzida e
controlada por reservas conforme a categoria da bandeira de nossa região;
- 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 tarifários acesse, em: https://www.parquedacachoeira.com.br/tarifas
- Para reservar cabanas, apartamentos, ou camping, acesse:
https://www.parquedacachoeira.com.br/reservas

Outras observações:
- A diária das cabanas e aptos inicia a partir das 13h e encerra as 11h do dia seguinte;
- Não permitimos animais domésticos nas acomodações;
- Não haverá serviço de quarto durante o período da Pandemia;
- O serviço de café da manhã continuará suspenso por tempo indeterminado;
- Pagamentos somente em dinheiro, pois não estamos operando com cartões devido à deficiência
de sinal das operadoras de celular. Pagamentos para ingresso e o camping será na chegada, e para
reservas de cabanas e aptos será 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

