
 

 

REGULAMENTO 
 

 

1)  Pagamento 
Pagamento de 50% no ato da reserva (pré pagamento) e 50% restantes 
(pagamento final) no ato do check in.  
 
1.1) Pré-pagamento: Através de Depósito Bancário ou cartão de crédito; 
       Pagamento Final: cartão de débito ou cartão de crédito. 
 
1.1.1) ATENÇÃO: feito o deposito bancário, email do comprovante, 

acrescentando os seguintes dados: data de entrada, nome completo e 
tipo de pacote, para o email de reservas detoxdaalmabuzios@gmail.com 
do Detox, com confirmação de recebimento e leitura; 

1.1.2)  
1.1.1.1) Fica terminantemente proibido efetuar o deposito bancário sem a 
confirmação de reserva pelo hotel; Ou seja, em caso de depósito bancário, se 
faz obrigatório o contato com o Detox para que possamos observar as 
disponibilidades. 
 
1.2) Parcelamento: é oferecido pelo PagSeguro e as regras e normas, bem 
como taxas de juros são impostas pela PagSeguro. 
 
1.2.1) Parcelamento do pré-pagamento em cartão de crédito: em até 12 vezes 
com juros 
           Parcelamento do pré-pagamento em depósito bancário: Não há 
           Parcelamento do pagamento final: em até 3 vezes com juros 
 
2)  Política de Cancelamento 
Para receber um reembolso de 50% do valor pago, o cancelamento deve ser 
feito no mínimo quinze dias antes do horário local de check-in (15 horas) do dia 
determinado para check in, caso contrário não haverá reembolso.  Por 
exemplo, se o check-in for dia 16, cancele até às 15 horas do dia 1º. 
No show ou redução de estadia: não haverá reembolso.  
 
3) Check in 
A partir de 15 horas de sexta-feira. 
 
4) Check out 
A partir de 16 horas de domingo. 
 
5) Animais de Estimação 
Como somos um programa de desintoxicação da alma, e por nem todas as 
almas serem tolerantes aos bichinhos de estimação, não somos “pet friendly”, 
ou seja, não está permitida a hospedagem de animais de qualquer 
espécie/porte. 
 
6) Atividades Obrigatórias 
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Por se tratar de um programa, convidamos todos a participarem das atividades 
previstas para o programa. 
 
7) Alimentação 
Cada participante terá direito as seguintes refeições:  
Café da Manhã (sábado e domingo);  
Almoço (sábado e domingo);  
Lanche da Noite (sexta-feira e sábado). 
 
*Conforme horários estabelecidos na programação. 
**O cardápio do dia terá apenas uma opção de refeição.  
***Os casos de restrições alimentares deverão ser apresentados através do 
formulário de reserva do Detox da Alma.  
 
8) Estacionamento 
Não temos estacionamento próprio. Oferecemos um local a 200 metros do Vila 
da Santa. O Detox e o hotel não se responsabilizam pelos eventuais danos 
ocasionados. 
 
9) Internet 
O uso da internet do Hotel (Wi-Fi) é gratuito. 
 
10) Eletricidade e tipo de tomada 
 
110 volts com as tomadas de encaixe de dois pinos. 
 
11) Achados & Perdidos 
 
Itens esquecidos por hóspedes do Detox e encontrados após a partida serão 
guardados para serem devolvidos pelo proprietário em até 90 dias. 
A devolução será realizada no mesmo endereço do Hotel. 
Após esse período, o Hotel se desvencilhará dos itens não reivindicados da 
forma que julgar mais adequada. 
 
12) Informações Gerais: 
 
12.1) Todo consumo de frigobar deverá ser pago antes da saída dos hospedes 
(no ato do check out) e após verificação de frigobar.  
 
12.2) Todo e qualquer estrago, deterioração, prejuízo ou dano causado na 
estrutura física do hotel e/ou nos equipamentos constantes nos apartamentos e 
nas áreas comuns, causados pelos hóspedes, serão de inteira 
responsabilidade deste. Neste caso, o valor do dano será apurado e informado 
para o devido pagamento/reembolso; 
 
12.3) Criança até 04 anos e 11 meses na mesma cama que os pais é cortesia, 
se desejar cama extra, deverá verificar a disponibilidade e será cobrada taxa 
específica;  



 

 

 
12.4) No caso de menor acompanhado dos pais, é imprescindível no ato do 
check in a apresentação do documento de identidade. Caso não esteja 
acompanhado, é necessário que seja entregue no ato do check-in autorização 
por escrito de pelo menos um dos pais, com firma reconhecida em cartório, 
juntamente com o documento de identidade do menor; 
Obs. Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, 
motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou 
acompanhado pelos pais ou responsável. (Lei nº 8.069/1990, de 13 de julho de 
1990 – Livro I – Parte Geral / Título III – Da Prevenção / Capítulo II – Da 
Prevenção Especial / Seção II – Dos Produtos e Serviços).  

12.5) É necessário a entrega das informações necessárias do Mapa Astral até 
2 semanas antes da edição. 

 

FAQ 

 

1) Cancelamento 

 

Reembolso de 50% até 2 semana antes do check-in 

 

     2) Check in 

 

Hora: A partir de 15 horas na sexta feira. 

Se chegar antes, pode deixar as malas no quarto. 

A programação começa às 19 horas. 

 

3) Check out 

 

Hora: 16 horas no domingo. 

Late check out não gera taxa extra 

 

4) Pet friendly? 

 

Não somos pet friendly. 

 

5) Atividades Obrigatórias? 

 

As pessoas não precisam participar obrigatoriamente das atividades. Elas estão 

livres para escolher. 

 

6) Pagamento 

 



 

 

50% de sinal (não reembolsável) - PagSeguro pelo site, depósito em conta... 

50% no ato do check in - Maquininha PagSeguro. 

Parcelamentos em até 2x 

 

7) Refeição 

 

Cada participante terá direito as seguintes refeições: Café da Manhã, Almoço, e Lanche 

da Noite, conforme horários estabelecidos na programação. 

O cardápio do dia terá apenas uma opção de refeição. Os casos de restrições 

alimentares deverão ser apresentados antes do detox da alma.  
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