
i n f o r m a t i v o  d e  s e r v i ç o s





Seja bem vindo, você está em uma propriedade rica em história e 
biodiversidade. Portanto ressaltamos a importância de alguns cuidados 
para uma conexão tranquila com a natureza:

 Estar atento aos sapatos deixados no chão, pois pequenos animais 
silvestres e peçonhentos gostam de descansar dentro deles,

 Verificar as roupas de cama antes de se deitar

 Estando na natureza, evite colocar as mãos em tocas ou buracos na 
terra, ocos de árvores, cupinzeiros, entre a lenha ou entre pedras. Não 
mexer em colmeias e vespeiros

 No caso de um encontro com qualquer animal silvestre, mantenha 
sempre a calma, coloque-se em postura ereta, recue lentamente, não 
agrida o animal, fale sempre em tom firme. Caminhe buscando ouvir 
os sons da natureza

 Evite caminhar nas áreas de mata, afastadas das casas, após 
anoitecer. Durante o dia sempre comunique sua saída e percorra as 
trilhas de área de mata apenas acompanhado de um conhecedor dos 
percursos



REGULAMENTO GERAL

Sua total observância às regras deste regulamento interno é necessâria 
para uma harmoniosa convivência entre você, os demais hóspedes, os 
funcionários e nossa administração. Contamos com você!

INFORMAÇÕES GERAIS

Atendimento diário mediante reserva. Todas as atividades possuem 
horário de funcionamento confirme regulamento interno.

Caso você esteja locando uma casa completa, com cozinha, geladeira 
e fogão, sugerimos que façam suas compras através do nosso site 
de vendas de produtos orgânicos https://organicosdomatias.com.br, 
fazendo a escolha RETIRADA e nós a deixaremos em sua cozinha. Temos 
laticínios, geléias, mel, cogumelos, tofu, frutas, legumes e verduras.

1. RECEPÇÃO, ATENDIMENTO E INTERNET

1.1 PORTÃO

Segunda a sábado: das 7h às 19h - Domingo: das 8h às 18h
Para horários diferentes é necessário combinar com antecedência.

1.2 TELEFONE e INTERNET

O Wi-Fi do escritório é usado para o desenvolvimento das atividades 
administrativas. Não temos telefone fixo, utilizamos celular e WhatsApp.  
A internet móvel 3G e 4G sofre muita oscilação, variando em cada ponto 
da Fazenda. VIVO e CLARO as que apresentam melhor desempenho.

Números para emergências: 19 98161-0732 ou 11 97549-6826



2. HOSPEDAGEM

2.1 HORÁRIOS

Hospedagem nas casas: das 12h às 12h
Para horários diferentes consultar disponibilidade e valores.

Aos finais de semana comuns normalmente trabalhamos com pacotes de 
hospedagem de sexta-feira às 12h a domingo às 12h, favor nos consultar 
para casos especiais.

2.2 MATERIAL PARA CAMPING

Não fornecemos barracas e demais utensílios de camping.
Não dispomos de banheiros para camping.

2.3 ROUPAS DE CAMA

Podem ser fornecidas nos apartamentos mediante pagamento.

Valores: Toalha de rosto: R$ 5 cada
  Toalha de banho: R$ 5 cada
  Lençois: R$ 10 cada
  Cobertor: R$ 15 cada

Não trabalhamos com edredom, se o hóspede preferir pode trazer.

Toalhas para grama ou passeio podem ser trazidas pelo hóspede ou 
alugadas na Fazenda (mediante disponibilidade).

Não fornecemos redes, o hóspede pode trazer, pois temos vários locais 
para armar.



2.4 FAXINA

Deve ser combinada no momento da reserva
Valor: R$ 120 / 6 horas
(limpeza básica e troca da roupa de cama; não envolve lavar louça)

2.5 ENERGIA ELÉTRICA

Voltagem: 110V

Ao sair do apartamento: retirar carregadores de celular das 
tomadas, apagar luzes e verificar se não há velas acesas. Verificar 
se não ficará ligado nenhum aparelho que possa consumir energia 
desnecessariamente.

Observação: não nos responsabilizamos por eventuais danos causados 
em aparelhos elétricos decorrentes de queda e/ou oscilação de energia.

2.6 ÁGUA

A água é um importante recurso natural, use com consciência.

Observações: não é permitido encher piscinas, banheiras, ou qualquer 
outro tipo de recipiente para lazer; não é permitido lavar carro ou utilizar 
máquina de lavar.

2.7 ESTACIONAMENTO

O portão de acesso à fazenda fica trancado durante a noite, das 19h 
às 07h. Para a segurança do seu veículo pedimos estacioná-lo em 
local reservado, de preferência na área do entorno da capela. Não nos 
responsabilizamos pelos veículos e por objetos deixados no interior dos 
mesmos), não dispomos de vigias para carros.



2.8 CHAVES E JANELAS DAS CASAS

Ao sair da casa feche as janelas e retire a chave da porta. Em caso 
de extravio do chaveiro e da chave, será cobrada taxa de R$ 60. Em 
caso de dano à fechadura, será cobrada taxa correspondente. Em 
caso de constatação da perda da chave, o hóspede deverá comunicar 
imediatamente à recepção. Ao ausentar-se do hotel, por qualquer motivo, 
o hóspede deverá deixar a chave do seu apartamento na recepção. O 
fechamento da hospedagem (check out) será feito somente mediante a 
entrega da chave.

Observação: não é permitido colocar roupas para secar nas janelas e nem 
nas cercas do fazenda.

2.9 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA FAZENDA

Não é permitido modificar a disposição dos móveis e equipamentos 
da Fazenda, fixar varais ou objetos de qualquer natureza nas paredes, 
tanto dos apartamentos quanto das áreas comuns. Caso haja alguma 
necessidade extra, favor consultar a possibilidade com um responsável. 

No caso de qualquer objeto ou equipamento danificado, em todo ou 
parcialmente, por dolo ou culpa do hóspede ou de seus acompanhantes, o hotel 
deverá ser ser ressarcido integralmente pelo valor de mercado do tal objeto.

2.10 OBJETOS PESSOAIS

Não nos responsabilizamos por objetos pessoais deixados ou esquecidos 
nas áreas comuns, bem como no interior das casas. Caso algum objeto 
seja encontrado por nossos funcionários ou algum hóspede, deverá ser 
encaminhado à recepção, que tentará localizar o dono durante o período 
de sua estadia. Caso o dono não seja localizado, o objeto será guardado e o 
dono terá um prazo de 90 dias a contar do seu check out para requerê-lo e 
buscá-lo. Se o dono não o fizer no prazo estipulado, o objeto será doado.
 
 



2.11 CRIANÇAS

Crianças são muito queridas e bem vindas.

Ressaltamos que a atenção e o acompanhamento das crianças nas 
atividades da fazenda e nas áreas comuns são de inteira e exclusiva 
responsabilidade dos pais ou responsáveis.

Caso haja alguma situação de risco envolvendo uma criança, os 
funcionários do hotel têm a orientação de afastá-las do risco, 
encaminhando-as para as casas, onde permanecerão até a chegada dos 
pais ou responsáveis.

2.12 VISITANTES DOS HÓSPEDES

Prezando pela segurança de todos os hóspedes e moradores da Fazenda 
Pereiras, é aceita apenas a presença daqueles que fizeram a reserva 
previamente.

A entrada na casas de pessoas que não estão hospedadas nos 
apartamentos implicará em cobrança adicional. Todo e qualquer 
acompanhante deverá se dirigir à recepção ou responsável da fazenda 
para a sua correta identificação.

2.13 SILÊNCIO

Solicitamos silêncio absoluto entre 23h e 8h, dentro e fora dos 
apartamentos e camping.
 

3. lavanderia

Solicitar o serviço na recepção das 10h às 14h
Preço a combinar conforme a peça a ser lavada e a disponibilidade



4. refeições

4.1 HORÁRIOS DA COZINHA COLETIVA

Café-da-manhã: das 7h às 10h 
Almoço: das 11h às 14h30
Jantar: das 16h às 21h 

É obrigatório o uso de camisa, bermuda e roupas apropriadas em nossas 
áreas coletivas, sendo proibido o uso de trajes de banho em nosso 
cozinha.

Caso o hóspede necessite ser servido em horários diferentes e em local 
fora do restaurante, deverá solicitar à recepção com antecedência mínima 
de 1h e terá o pedido atendido conforme disponibilidade e com custo 
extra a combinar.

4.2 USO DA COZINHA COLETIVA

Tomada 220V: há duas dentro da cozinha, uma à esquerda do freezer 
vertical e outra na parede das janelas de vidro, do lado direito, próxima às 
prateleiras.
Geladeiras e freezer: voltagem 110V

Observe as regras da cozinha coletiva:

1.  Não coloque velas dentro de copos e pratos. Após o uso é muito difícil 
limpar.

2.  Lave tudo que usar e guarde logo depois de cozinhar.

3.  Não consumir alimento do outro usuário sem o seu consentimento.

4.  Economize utensílios descartáveis.



5.  Caso quebre algum utensílio, comunique aos responsáveis da Fazenda.

6.  Para uso do forno industrial, acenda primeiro os fósforos e depois libere 
o gás. Ele é muito potente e pode explodir por excesso de saída de gás. 

7.  Mantenha crianças ou pessoas com necessidades especiais longe do 
fogão quando ele estiver em funcionamento ou logo após o seu uso.

8.  Ao manusear ou retirar recipientes do forno, utilize luvas térmicas.

9.  Aqueça alimentos com as embalagens abertas, para evitar aumento 
da pressão interna, que pode causar acidentes. 

10.  Mantenha produtos químicos inflamáveis, tais como óleo, gordura, 
álcool e similares longe do fogão, pois podem provocar incêndios.

11.  Caso pegue fogo no óleo/gordura quente durante o cozimento, 
desligue os botões e abafe as chamas com uma tampa de panela 
ou pano molhado. Nunca jogue água para apagar as chamas, pois 
em contato com óleo/gordura a água se espalha, e pode causar 
queimaduras.

12.  Tenha cuidado com as trempes do fogão (parte externa em ferro 
fundido onde se apoia o fundo da panela) grelhas do forno, elas 
demoram a esfriar.

13.  Quando fritar alimentos, não os jogue no óleo/gordura; os 
respingos podem causar queimaduras. Conte com o auxílio de uma 
escumadeira levando o que vai ser fritado o mais próximo possível do 
produto quente.

14.  Mantenha os cabos das panelas para dentro do fogão para evitar acidentes.

15.  Mantenha panos e toalhas longe do gás e eletrodomésticos.



16.  Use corretamente a panela de pressão: regule a quantidade de 
alimento que irá cozinhar para não enxê-la demais. Lembre-se: a 
água não deve secar durante o cozimento e a panela de pressão deve 
ter no máximo 2/3 do seu interior preenchido.

17.  Após utilizar a cozinha desligue o gás, mantenha as portas  
fechadas e devolva as chaves no local combinado.

 
 
5. em conexão com a natureza

Todas as atividades de lazer estão sujeitas a alteração sem aviso prévio e 
poderão ser suspensas para a segurança do próprio hóspede em casos de 
impossibilidade de realização, como em casos de chuvas e trovoadas.

É expressamente proibido ligar som (portátil ou automotivo), instru-
mentos musicais, batucadas, cantorias ou fazer qualquer manifestação 
física ou pessoal que interfiram no bem estar dos  
outros hóspedes em qualquer área da Fazenda.

5.1 TRILHAS

Consulte programação do dia. Para a sua maior segurança, aconselhamos 
o uso de calças compridas, camiseta, tênis, protetor solar e chapéu. É 
imprescindível o respeito às orientações passadas pelo funcionário do setor.

LOJA DE CONVENIÊNCIA

Funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 13h

A loja de conveniência está localizada no barracão. Para produtos da 
fazenda, verificar disponibilidade com antecedência (alguns produtos 
precisam de até 12h de antecedência para serem preparados)



6. check in, check out e reservas

6.1 Atendimento diário mediante reserva prévia, independentemente da 
modalidade de hospedagem escolhida.

6.2 A reserva deverá ser realizada via e-mail mediante disponibilidade 
e envio comprovante depósito de pré reserva e só será confirmada 
após o depósito bancário em nome da Fazenda, dentro do prazo 
combinado com a central de reservas (normalmente 24h). Em 
casos de depósito via envelope, cheque, DOC ou TED, a confirmação 
dependerá da efetivação da compensação bancária. Em casos da 
não efetivação, o depósito deverá ser substituído por pagamento 
em dinheiro na chegada ao hotel, conforme novo acordo e 
disponibilidade.

6.3 Acertos financeiros de diárias e pacotes deverão ser feitos na 
chegada, conforme combinado no ato da reserva. Esse acerto não 
terá descontos caso o hóspede deseje chegar depois ou sair antes do 
horário e dia previamente combinado com a central de reservas.

6.4 Período da diária: das 12h do primeiro dia às 12h do último dia. Para 
horários diferentes consultar disponibilidade.

7. regras básicas

7.1 A Fazenda se reserva o direito de impedir a  
entrada ou permanência de hóspedes, que possam comprometer a  
segurança, a moral ou causar prejuízos a imagem dos demais 
hóspedes, da empresa, dos seus colaboradores e administradores.

7.2 É expressamente proibido adentrar, permanecer ou circular nas 
dependências comuns da Fazenda em trajes íntimos ou de banho.



7.3 A fazenda não pode dar nenhum tipo de medicamento aos 
hóspedes, por isso indicamos a Santa Casa de Itatiba para o pronto 
atendimento gratuito.

7.4 Por estarmos localizados em área rural, pode haver maior incidência 
de insetos do que na cidade, assim, aconselhamos aos hóspedes que 
tomem suas medidas preventivas.

7.5 Estamos em área de influência ecológica, por isso recomendamos o 
máximo cuidado com o lixo, que deve ser descartado nas lixeiras. Pedimos 
que não façam descarte de bitucas de cigarro diretamente na terra. 

8. condições de cancelamento

8.1 Caso o cancelamento ocorra antes do check in, obedecerá os 
seguintes prazos e multas:

-  Cancelamento com mais de 48h de antecedência ao check 
in: multa de 30% sobre o valor previamente depositado. O 
reembolso será feito até 5 dias úteis após a solicitação.

-  Cancelamento com menos de 48h de antecedência ao check 
in: multa de 100% sobre o valor previamente depositado. Não 
haverá reembolso.

8.2 O tarifário poderá sofrer alterações sem aviso prévio e, neste caso, valerá a 
tarifa acertada previamente com a central de reservas no ato da reserva.

8.3 Em caso do não cumprimento do regulamento, a Fazenda estará 
autorizado a retirar o infrator sem prejuízo de recebimento da estadia 
acertada previamente com a central de reservas.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e desejamos 
a todos uma ótima estadia!



f a z e n d a p e r e i r a s . c o m . b r

Rodovia das Estâncias, s/n - Itatiba SP


