
 

 

 

 

 

Estamos felizes em anunciar que já estamos aceitando reservas e abertos a novas estadias nas 

Cabanas, porém o camping e hostel permanecem fechados por decreto. Se você tem interesse em 

sair da cidade e se isolar na natureza, a Cachoeira dos Borges é uma excelente opção. Conforme 

Decreto do Governo do RS, e amplamente divulgado, há novas regras de higienização e 

distanciamento, que adaptamos a nossa operação, que inicia com equipe reduzida. É uma época 

desafiadora, de ampla reflexão, mas também de reinvenção por isso pedimos a compreensão e 

respeito de todos hóspedes. Listamos aqui as principais mudanças: 

o As trilhas no parque, o camping, hostel, restaurante e loja estão FECHADOS para visitantes. 

Nesse momento inicial estamos atendendo APENAS HÓSPEDES; 

o Diárias incluem café da manhã no restaurante, que, por causa do distanciamento das 

mesas, necessita agendamento de horário; 

o Check-in as 15 hs e check-out as 11 hs (mais tempo para higienizar a acomodação 

conforme regras); 

o Está incluído roupa de cama e banho, porém o serviço de quarto ocorre a cada 2 diárias; 

o Incluímos acesso liberado à Cachoeira dos Borges e piscinas naturais de Baixo e da Lontra, 

além de acesso BÔNUS a Piscina Natural do Xaxim Gigante, excepcionalmente em virtude 

da pandemia, todos de forma autoguiado; 

o Incluímos wi-fi na área social. Acesso ao Rancho Invernada, desde que respeitando o 

distanciamento imposto, onde temos a recepção, loja, bar, restaurante, living com lareira, 

mini-biblioteca, jogos de tabuleiro e de cartas à disposição.  

o Almoço: Assim como café da manhã será servido no restaurante, porém solicita-se 

agendamento de horário para manter o distanciamento social. R$ 35 por pessoa; 

o Jantar: Estamos oferecendo apenas na modalidade Pegue-e-leve (retirado no restaurante) 

até as 18 hs e consumido na Cabana. Mesmo valor do almoço.  

o Aluguel de Churrasqueira (R$ 25 o dia): É uma alternativa para as refeições. Caso tragam 

alimentos, podem ser acondicionados no frigobar e utilizar a churrasqueira no deck de sua 

cabana (cuidando para não queimar a madeira) para assá-los. Lembramos que as Cabanas 

Jacuzzi possuem Chaleira térmica, que pode ajudar em refeições instantâneas. 

o Importante: Parque Nacional Aparados da Serra e Serra Geral (cânions Itaimbézinho, 

Fortaleza e Malacara, trilha do Rio do Boi) fechadas por tempo indeterminado; 

o Como opção para espairecer há a Serra do Faxinal e estrada da Pedra Branca que são 

cenários muito belos; 

o Para mínimo de 2 diária- À vista: 10% de DESCONTO (depósito). Em 2 Xs: depósito de 50% e 

saldo na recepção em cartão de crédito, débito ou dinheiro. Estadias acima de R$ 1.100, 

parcelamento no cartão de crédito em até 3 xs (via link da Cielo).   
 

Essas iniciativas foram pensadas de forma a oferecer a confiança necessária para fazer suas 

reservas conosco sem deixar de lado nosso compromisso com seu bem-estar. Se você precisar de 

um lugar para descansar ou talvez anseie apenas de uma mudança de cenário, venha! O ar da 

montanha é curador. A hospedagem conosco é para ser restauradora, emocional e fisicamente 

para todos que precisarem.  Seja bem-vindo! 

Hospedagem em Tempos de Covid-19 


