
 

 

 
 
 

RESERVAS E TAXAS 
 
 Orientamos reservar antecipadamente o 
Camping. Se comprar na hora, não garantimos vaga, 
visto que limitamos em, no máximo, 40 campistas; 
     
 No ato da reserva será cobrado o valor 
integral das diárias por pessoa sem direito a 
restituição, porém com desconto em relação a quem 
paga na hora; 
 
 O camping conta com 25 lotes de barracas, 
podendo variar no decorrer do ano, limitado em 40 
campistas por vez; 
 
 O valor cobrado é por pessoa por dia (exceto 
pacotes de feriados) e inclui: Taxa de visitação (da 
trilha à cachoeira do Borges e piscina de Baixo e da 
Lontra), um banho quente por dia, estacionamento, 
wi-fi na área social, acesso a Casa de Banho e área de 
serviço com pias e tanques, acesso a tomadas 220 v 
(trazer extensões de 30 metros de comprimento); 

 Aluguel: churrasqueira portátil R$ 15 por dia, 
bike R$ 50 por dia; 
 
 O valor do banho quente extra é de R$ 10,00 
por pessoa, banho frio é liberado; 
 
 Perda da chave do banheiro tem custo de R$ 
5,00 por chave e da ficha de banho, R$ 10,00; 
 
 A desocupação do camping antes do término 
do período solicitado não acarretará em devolução de 
qualquer valor; 
 
 À Administração do Camping é reservado o 
direito de suspender o pedido de reserva e/ ou 
solicitar a desocupação total ou parcial do lote sempre 
que ocorram fatos de força maior que impliquem 
neste procedimento.      
 

SEGURANÇA 
 
 O Parque não conta com segurança na área 
de camping e não se responsabiliza por objetos e 
valores perdidos, esquecidos, danificados ou 
extraviados, nem por prejuízos resultantes de força 
maior, como furto ou casos semelhantes. Não traga 
objetos de valor ao Camping. Mantenha consigo ou 
sob seu controle seus objetos de valor. Você é o 
principal responsável pela sua própria segurança. 
 

 
 
 

REGRAS DE USO E CONDUTA 
 
 O Camping está em área sensível, não jogue 
lixo, nem mesmo orgânico e não enterre restos de 
alimentos; 
 Não é permitido fazer fogueiras ou qualquer 
tipo de fogo fora dos locais demarcados para este fim; 
 Use seu fogareiro em área segura, longe da 
vegetação; 
 Não lave nada no rio, utilize as pias e tanques; 
 Não é permitido fumar; 
 Não utilize nenhum produto químico no rio 
como sabonete, xampu, creme dental, protetor solar; 
 A Casa de Banho do Camping é de uso 
compartilhado a qualquer usuário do camping; 
 Acampe somente nas vagas demarcadas para 
barracas; 
 Não é permitido cavar, abrir valetas de 
drenagem, nivelar, retirar vegetação ou abrir novas 
áreas para barracas; 
 Os veículos devem ser estacionados nos locais 
indicados pela administração do camping.  
 Horário de entrada nos lotes é às 12h e o 
Horário de saída é às 10h; 
 Horário de silêncio é das 21 hs às 07 hs, e nos 
demais horários é proibido som alto (música/ vozes); 
 É proibida a presença e permanência de 
animais domésticos na área do camping; 
 É vetado o uso e porte de qualquer tipo de 
arma no Camping e Parque bem como drogas ilícitas; 
 É proibido coletar lenha, madeira ou qualquer 
tipo de planta ou mineral dentro do Parque; 
 Respeite as normas do Camping Parque e siga 
às orientações das placas; 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 Estou ciente que me encontro num local 

montanhoso de mata Atlântica, que possibilita trilhas 

e banhos, e para isto é meu dever seguir as regras, 

que incluem caminhar apenas por trilhas demarcadas, 

obedecer as placas e observar a natureza com atenção 

(evitar som alto, cuidar onde coloca a mão e o pé, não 

incomodar animais selvagens...).  

Declaro que li e estou de acordo com regras acima 

listadas comprometendo-me também a orientar 

aqueles que estão legalmente sob minha 

responsabilidade; 

 

O Cachoeira dos Borges Camping e Parque é um lugar para 
quem busca paz, sossego, contato com a natureza e respeita 

o meio ambiente. Seja bem-vindo! 


