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SEDE CAMPESTRE – LUX 

TABELA DE PREÇOS PARA RESERVAS  

 

ACOMODAÇÃO CAPACIDADE* SEGUNDA A QUINTA-
FEIRA (DIÁRIA) 

FINAL DE SEMANA 
(SÁBADO + DOMINGO) 

CHALÉS  10 pessoas R$ 85,00 R$ 200,00 

CASA 15 pessoas R$ 120,00               R$ 270,00 
 

DIÁRIA EXTRA R$ 60,00 
DAY-USE* R$ 70,00 
LOCAÇÃO DO CLUBE (SÁBADO + 
DOMINGO) R$ 1.700,00 

*Em função da pandemia de covid-19, a capacidade de cada chalé e da casa está reduzida 

a cinco e dez pessoas, respectivamente, e o day-use da sede campestre está suspenso. 

CHECK-IN E CHECK-OUT 

Check-in: a partir das 17h do dia anterior ao período reservado. 

Check-out: até 10h do dia seguinte ao período da locação. 

Exemplo 1: reserva de um chalé para os dias 6 e 7/2 (sábado e domingo) 

Check-in: a partir das 17h de 5/2 (sexta-feira) // Check-out: até 10h de 8/2 (segunda-feira) 

Valor: R$ 200,00 (final de semana) 

Exemplo 2: reserva de um chalé para os dias 5 a 7/02/2021 (sexta a domingo) 

Check-in: a partir das 17h de 4/2 (quinta-feira) // Check-out: até 10h de 8/2 (segunda-feira) 

Valor: R$ 260,00 (final de semana + diária extra) 
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FERIADOS 

Os preços acima não são válidos para feriados. Nesses casos, a ATC irá divulgar os valores 

e condições para a reserva 30 dias antes da data em questão.  

RESERVAS 

Todas as reservas deverão ser feitas por meio de mensagem para o e-mail 

atc@codemge.com.br. Solicitações enviadas por WhatsApp ou para e-mails pessoais 

não serão consideradas.  

As reservas serão efetuadas em ordem de chegada e podem ser feitas com antecedência 

máxima de 30 dias e mínima de 5 dias. 

RESERVA DE DOIS OU MAIS ESPAÇOS 

Será permitido alugar mais de um espaço (chalés e/ou casa) somente se até três dias 

úteis antes da data de uso não houver outros interessados. 

 

Em caso de cancelamento, o associado está sujeito a multa, conforme regulamento.  

Para outras informações, acesse o site atc.net.br ou envie um e-mail para 

atc@codemge.com.br. 
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