
Pousada Solar da Ponte

Tiradentes, Minas Gerais

Primeira pousada estabelecida em Tiradentes e localizada no Centro

Histórico, o Solar da Ponte combina, desde 1972 o conforto da hotelaria

moderna com o ambiente do conjunto histórico de que faz parte. Um

casarão inacabado, com generosos espaços comuns e serviços atentos e

discretos, fazem com que seus hóspedes se sintam em uma elegante casa

no campo.



Fundada por volta de 1702 com o início da exploração do ouro nas encostas da Serra de

São José, a partir da década de 1960 Tiradentes iniciou seu ciclo econômico voltado ao

turismo e nos dias atuais já se situa como um dos lugares mais mágicos do mundo. A

cidade foi proclamada Patrimônio Histórico Nacional como o centro histórico de arte

barroca mais bem preservado do Brasil, tendo suas casas, lampiões, igrejas e

monumentos recuperados.

Valores por noite, em quarto single ou duplo:

*A pousada estará fechada para reformas de 01 a 31/03 (este período poderá ser ajustado sem prévio aviso).

Standard Superior Massimo

PRIMEIRO SEMESTRE

(de 01/01/2021 a 30/06/2021)

SEGUNDO SEMESTRE

(de 01/08/2021 a 31/12/2021)

Tipo de 

quarto

Dia de Semana

(Segunda a Quinta)

Fim de Semana

(Quinta a Domingo)

Dia de Semana

(Segunda a Quinta)

Fim de Semana

(Quinta a Domingo)

SGL DBL SGL DBL SGL DBL SGL DBL

Standard R$ 735,00 R$ 735,00 R$ 780,00 R$ 915,00 R$ 655,00 R$ 770,00 R$ 715,00 R$ 960,00

Superior R$ 880,00 R$ 880,00 R$ 930,00
R$ 

1.094,00
R$ 785,00 R$ 920,00 R$ 980,00

R$ 

1.150,00

Massimo
R$ 

1.050,00

R$ 

1.050,00

R$ 

1.120,00

R$ 

1.310,00
R$ 935,00

R$ 

1.100,00

R$ 

1.170,00

R$ 

1.375,00

A pousada possui 18 aptos classificados em 3 categorias, mas todos adequados às

exigências atuais de uma hotelaria de qualidade.



Informações Importantes:

Políticas de Cancelamento:

• Até 21 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;

• Todas as acomodações e ambientes do hotel são para não fumantes;

• As diárias incluem café da manhã, chá da tarde (até 18h00), internet, sauna, piscina e garagem;

• Aceitamos crianças a partir de 8 anos de idade (valores sob consulta).

OBS:

• Disponibilidade sob consulta;

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

grandes eventos, mês de Julho, Feriados, Carnaval, Natal e Réveillon. Nestes casos, 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.

contato@mercatur.com.br | mercaturturismo.com.br | 51 3026.8055


