
                               REFÚGIO ÁGUA AZUL  

 

Informações de pacotes e passeios. 

 

PASSEIOS INDIVIDUAIS E PACOTES VALOR POR PESSOA 

Day Use c/ almoço e atividades de lazer (tirolesa, flutuação, 

banho) guia e equipamentos 

R$130,00 

Day Use só com atividades de lazer (tirolesa, flutuação, banho) 

guia e equipamentos 

R$95,00 

Passeio individual (TIROLESA), direito a 3 pulos. R$49,00 

Passeio individual (FLUTUAÇÃO) 1 descida no rio. R$80,00 

Passeio individual (CAMPING) com direito apenas em usar o 

balneário para banhar a vontade. 

R$40,00 

Pacote PROMOCIONAL para CAMPING: 1ª diária no valor de 

R$135,00 por pessoa com direito as atividades de lazer (tirolesa, 

flutuação, banho, guia e equipamentos) e as demais Diárias sairão 

por R$40,00 por pessoas conforme fechamento. 

 

Passeio individua l(VISITAÇÃO) com direito ao banho R$30,00 

 

• TODO PASSEIO DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE GARANTIA DE RESERVA 50% DO VALOR 

DEPOSITADO NA CONTA DO REFÚGIO, NO SEGUINTE DADOS BANCÁRIOS: 

• BANCO DO BRASIL 

• REFÚGIO ÁGUA AZUL 

• CNPJ: 24.598.954/0001-06 

• AGÊNCIA:2764-2 

• CONTA CORRENTE: 211.122-5  

OBSERVAÇÃO: 

• No local temos uma ótima área verde, para camping com redário e quiosques para serem 

utilizados; 

• WC – Masculino e Feminino com chuveiros e local de banho 

• Wi-Fi pois no atrativo não pega sinal de telefonia celular 

• Não permitimos poluição sonora e nem entrada com bebidas 

• Conveniência para adquirir bebidas, salgadinhos leves e doce  

• Em caso de qualquer imprevisto por gentileza nos contactar.  

• Todo e qualquer passeio e refeição somente com reservas e pagamentos no ato da entrada ou 

através de depósito antecipado direto na conta do atrativo. 

 

OBS.: O FECHAMENTO deverá ser IMPRESSO e entregue junto com COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

anexado, aos cuidados do Sr. JUSCIEL no ato do CHECK INN. 

 

 

    



                               REFÚGIO ÁGUA AZUL  

Caso necessite fechar seu passeio ou informação, contactar-me. 

 

Atenciosamente; 

 

 

Rose Strey 

REFÚGIO ÁGUA AZUL 

Tel.: +55(65)9.9979-2860 Watts 

https://www.facebook.com/refugio.agua.azul/ 

 

https://www.facebook.com/refugio.agua.azul/

