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Política Comercial 
 

Será um prazer recebê-lo no Vilarejo Núcleo Consciência, um espaço construído para ser um 
facilitador entre você e o sagrado, conectado à natureza farta e generosa que descobrirá 

aqui, aos poucos, e sem pressa. 
 
 
Espaço Exclusivo para seu grupo!! 

Aqui no Vilarejo trabalhamos com o receptivo de apenas um grupo por vez, ou seja, toda nossa atenção e 
hospitalidade estará focada exclusivamente no seu trabalho. E toda nossa infraestrutura e serviços estarão 
à sua disposição de forma personalizada. Temos horta, pomar, lagos, cachoeira, trilhas, círculo de fogo, salas 
de estudos com lareira de 60m² e 50m², refeitório para 35 pessoas, biblioteca, oficina de arte com 100m² e 
outras áreas verdes para entretenimento.  
Obs: O nosso espaço para Yoga está em construção e esperamos tê-lo disponível até meados do segundo 
semestre de 2019. Será um salão devidamente equipado para acomodar qualquer modalidade de Yoga. 

 
 
 

Condições e Valores 

Trabalhamos com pacotes específicos e personalizados para: 
- Mínimo 10 pessoas e máximo de 34 pessoas. 
- Mínimo de 2 (duas) diárias. 
- Temos preços especiais a partir da terceira diária. 
- Será cortesia a estada do palestrante para grupos a partir de 15 pessoas, caso o curso tenha mais 
palestrantes, o segundo pagará 50% do valor da hospedagem e ambos poderão se hospedar na casa 
principal. 
- Orçamentos apenas por e-mail ou whatsapp. Entre em contato!  
+55 11 99959-5600 | edelainedaluz@gmail.com 
 

 
Acomodação 
Vamos recebê-lo na charmosa ‘Hospedaria Vilarejo’, um antigo estábulo reformado onde há 10 quartos para 
2, 3 e 4 pessoas. Acomodamos um total de 34 pessoas sendo 4 pessoas na casa central. Todas as camas da 
Hospedaria são de solteiro. Oferecemos roupa de cama, travesseiros, cobertores, mas pedimos que traga 
toalha de banho e objetos de higiene pessoal. Não oferecemos serviço de quarto durante a estada. 
O Vilarejo NC não é uma pousada ou um ambiente exclusivamente voltado para o lazer. Somos um espaço 
escola para retiros, workshops, exclusivo para grupos. Recebemos crianças somente a partir de 12 anos e 
acompanhada dos pais. 

 
Alimentação 
Nossa cozinha é deliciosa! Queremos que você desfrute e conheça mais de perto uma boa gastronomia ovo-
lacto-vegetariana. Temos uma horta e pomar orgânicos e quase tudo é feito aqui inclusive pães, bolos, tortas, 
geleias e manteigas.  
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Nosso pacote oferece 3 (três) refeições e 2 (dois) coffee-break.  

 
Recepção 
Check-in a partir das 16:00 na sexta-feira.  
Check-out até as 15:00 de domingo. 
 

Horários 

Café da manhã é servido das 8:00 às 9:00; coffee-break às 10:00 e às 16:00. 
Almoço das 13:00 às 14:00 e Jantar das 20:00 às 21:00. 
As Salas para estudo fecham às 22:00. 
O Círculo de Fogo poderá ser usado após as 22:00 desde que respeitado o silêncio do lugar. 
 

OBSERVAÇÕES 
Para outras opções de hospedagem, períodos ou serviços entre em contato. Certamente encontraremos o 
melhor custo beneficio para o seu trabalho com a qualidade do serviço que oferecemos.  
Transporte: caso tenha interesse podemos oferecer serviço de traslado à parte, partindo da Rodoviária de 
Tapiraí, Sorocaba ou São Paulo. Verifique a disponibilidade no ato da reserva. 
 

Agendamento 
Fazemos agendamento com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à data do evento. Isso porque 
precisamos organizar os serviços e suprimentos. 

 
Bloqueio de Agenda 
Realizamos o bloqueio da agenda por até 3 (três) dias corridos. Após esse período, caso não haja confirmação 
da reserva (pagamento da taxa) a agenda será disponibilizada novamente. 
 

Política de Reserva 

Para oficializar a reserva solicitamos depósito antecipado de uma taxa de reserva, o qual não será ressarcido 
caso o evento não se realize. Isto porque deixaremos de receber outro grupo para acomodarmos o seu e 
também temos que cobrir os custos da compra de suprimentos do evento. 
A reserva estará confirmada mediante recebimento deste comprovante de pagamento via e-mail e whatsapp 
com identificação da reserva e do depositante. 
Havendo necessidade de cancelamento ou alteração da data da reserva, o cliente deverá comunicar por e-
mail e whatsapp ao Vilarejo, não sendo aceitos cancelamento ou alteração por telefone. O cancelamento ou 
alteração de datas estará sujeito à cobrança de taxas conforme as condições abaixo. 
 

Cancelamentos 

Por parte do Vilarejo: No caso de algum imprevisto grave com a infraestrutura do local ou de acesso ao 
Vilarejo, que impeça o atendimento ao cliente/grupo, faremos um comunicado via e-mail e também por 
telefone. O cliente escolhe entre remarcar o evento ou o ressarcimento total das taxas e valores. 
 
Por parte do cliente: O pedido de cancelamento da reserva deverá ser feito por escrito via e-mail e também 
comunicado via Telefone/WhatsApp. 
 
Com antecedência de 20 dias da data da entrada no Vilarejo, o cliente receberá devolução de 50% do valor 
depositado antecipadamente pelo pacote. 
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DESISTÊNCIA SEM CANCELAMENTO - "no show": 
O não comparecimento sem comunicação prévia por escrito via e-mail, na data prevista de chegada, será 
considerado "no show" (desistência sem cancelamento). A vaga permanecerá disponível por 24 horas, a 
partir do horário de entrada. Após este período a reserva será cancelada (com retenção de 100% do valor 
pago), disponibilizando a vaga para outro interessado. NÃO HAVERÁ RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. 
  
DESISTÊNCIA APÓS A ENTRADA: 
A desistência de estada na chegada ou após a entrada no Vilarejo, como também a saída antecipada por 
qualquer motivo NÃO DARÁ DIREITO A QUALQUER TIPO DE RESTITUIÇÃO, REEMBOLSO EM DINHEIRO OU 
CRÉDITO EM NOVAS DIÁRIAS, acarretando a perda total da quantia paga pelo pacote ou diária. 
 
 

Forma de Pagamento 
Pagamento da taxa de reserva via depósito identificado. 
Pagamento de 50% do pacote via depósito identificado até 10 dias antes do evento. 
Pagamento do saldo restante via depósito identificado, até um dia antes do evento. 
Apresentação de comprovantes via whatsapp e email. 
Não cobramos taxa de serviço ou de turismo. 
O pagamento total deverá ser feito exclusivamente pelo palestrante/terapeuta/responsável pelo evento. 
 
Tarifas e condições sujeitas a alteração sem aviso prévio, respeitando-se as reservas confirmadas e/ou pagas. 
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