
Pedra da Laguna
Boutique Hotel & Spa

Búzios, Rio De Janeiro

O Pedra da Laguna Boutique Hotel SPA está à 200 metros da Praia da

Ferradura e a 5 minutos de carro da Rua das Pedras. Com arquitetura

inspirada nas fazendas de Minas Gerais, onde amplas varandas circundam

as piscinas e lindos jardins enfeitam suas áreas, o hotel está inserido em

meio a uma bela vegetação nativa, proporcionando aos seus hóspedes

relaxamento e conforto aliados ao charme e requinte de seu atendimento.



Com 36 aptos divididos em 4 categorias, todas as

acomodações são com varanda e equipadas com

cofre digital, frigobar, ar condicionado, TV por

assinatura, ventilador de teto, internet WI-FI e

secador de cabelo. O hotel possui 2 lindas

piscinas, sauna a vapor, 400 m² de área verde,

restaurante com culinária contemporânea e um

belo SPA.

Categoria do quarto
Alta Temporada

De 15/12/2020 A 15/03/2021 E Feriados*

Baixa Temporada

De 16/03/2021 A 14/12/2021

Superior R$ 840,00 R$ 760,00

Deluxe R$ 925,00 R$ 840,00

Premium R$ 1.020,00 R$ 925,00

Suíte Bardot – vista 

jardim
R$ 1.830,00 R$ 1.660,00

Suíte Laguna – vista 

mar
R$ 1.830,00 R$ 1.660,00

Informações Importantes:
Políticas de Cancelamento:

• Alta temporada: até 31 dias antes da data do check-in penalidade de 10% sobre o valor total da

reserva, cancelamento fora deste prazo acarretará na cobrança do valor integral da reserva.

• Baixa temporada: até 16 dias antes da data do check-in penalidade de 10% sobre o valor total da

reserva, cancelamento fora deste prazo acarretará na cobrança do valor integral da reserva.

Condições Gerais:

• Check-in às 14h00 e Check-out às 12h00;

• As diárias incluem café da manhã servido no restaurante do hotel;

• Taxa de Turismo Búzios C. V. Bureau de R$ 4,00 por dia/por apto. e 10% de taxa de serviço

(somente sobre os extras) cobradas diretamente no hotel.

Valores por noite, em quarto single ou duplo:



(*) Os valores de Alta temporada são válidos para os seguintes feriados e considerando as

restrições descritas:

• Semana Santa – de 01 a 04/04/2021 – mínimo de 2 noites;

• Corpus Christi – de 03 a 06/06/2021 – mínimo de 3 noites;

• Independência do Brasil – de 03 a 07/09/2021 – mínimo de 3 noites;

• Nossa Senhora Aparecida – de 08 a 12/10/2021 – mínimo de 3 noites;

• Finados – de 29/10 a 02/11/2021 – mínimo de 3 noites;

• Proclamação da República – de 12 a 15/11/2021 – mínimo de 3 noites.

OBS:

• Disponibilidade sob consulta;

• Todos os valores estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e não são válidos para períodos de

grandes eventos na cidade, Carnaval, Natal e Réveillon. Neste caso, consulte a disponibilidade e

tarifas vigentes.

Consulte-nos para:

• Passagem Aérea – Cidade de Origem/Rio de Janeiro/Cidade de Origem;

• Traslados – aeroporto/hotel/aeroporto;

• Locação de Veículo;

• Demais serviços.

Política para Crianças:

• Até 3 anos – cortesia;

• De 3 a 6 anos – acrescentar 20% sobre o valor da diária;

• De 6 a 12 anos – acrescentar 30% sobre o valor da diária;

• Acima de 12 anos – considerado adulto.
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