
Agradecemos por escolher o Camping do Siri. 
  
Como solicitado, segue orientações pertinentes à sua reserva. 
  
 
BOX PARA TRAILLER OU MOTOR-HOME 
 
Para reservas de espaço de trailer e motor-home é necessário uma 
reserva antecipada com período definido de chegada e saída conforme 
disponibilidade do camping . 
 
É necessário enviar o tamanho correto do equipamento (trailer ou 
Motor-home)  
 
O valor do pernoite cobrado para este equipamento é 3 vezes o mesmo 
pernoite praticado para barracas durante o período  ou pacotes , o que 
dá direito ao equipamento + dois acompanhantes. Os demais ocupantes 
pagam valor de camping ,vigente no período, ou o valor do pacote de 
Réveillon, feriados e Carnaval. 
 
Não permitimos animais. 
 
O regulamento do camping se aplica a esta modalidade em toda a sua 
extensão. (Encontra-se no site : 
http://www.campingsiri.com.br/site/regulamento_geral.asp 
 
  
TERMO DE COMPROMISSO - HOSPEDAGEM NO CAMPING DO SIRI 
 
 
 
Para fins de direito, transcrevo abaixo o que foi acordado entre as partes, 
em  relação a esta hospedagem, aos quais me comprometo em bem e fielmente 
cumprir, respeitando, ainda, os compromissos por V.Sas. com terceiros, os quais são 
do meu inteiro conhecimento, inclusive os regulamentos do CAMPING MARATAÍZES, 
do SIRI. 
 
1.) - Desocuparei, juntamente com os meus acompanhantes, o referido espaço/box 
no dia descrito acima, independente de qualquer aviso, ou procedimento judicial, 
sem que me caiba direito de reclamação, uma vez que tenho conhecimento que o 
referido espaço, na área destinada para tal, já se encontra reservado à terceiros. 
  



2) – A confirmação da reserva do espaço para meu equipamento no Camping do Siri 
se dará após o pagamento acordado pelas partes, com comprovantes remetidos via 
e-mail, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do 
presente documento, sob pena de considerar-se automaticamente sem efeito a 
reserva. 
  
3) – Em caso de não serem efetuados os pagamentos na forma contratada 
(independe da quantidade de parcelas quitadas), a empresa poderá dar por 
rescindido o presente contrato e poderá ceder o espaço a terceiros, 
independentemente de notificação ou qualquer outro aviso, devolvendo ao cliente o 
valor pago (na mesma quantidade de parcelas).  
 
Será deduzido do valor correspondente ao valor total do contrato, a título de multa 
contratual, impostos e devidas taxas, nos prazos expressos no item abaixo,  nº.1.5. 
 
  
4) – Politica de Cancelamento de reservas segundo Normas da EMBRATUR 
 

a. Até 15 dias antecedentes ao início da reserva será devolvidoo valor pago, 
descontando-se impostos e taxas. 

b. Entre 14 e 7 dias antecedentes, será restituido 60% do valor pago. 
c. 06 dias antecedentes ao início do pacote/reserva, NÃO HAVERÁ RESTITUIÇÃO DO 

VALOR PAGO. (“no show”).   
d. Desistência sem cancelamento – “no show”  _ O não comparecimento sem 

comunicação prévia por escrito, na data prevista de chegada, será considerado 
“no show” (desistência sem cancelamento). A vaga permanecerá disponivel por 
24 horas, a partir do horário de entrada. Após este periodo a reserva será 
cancelada (com retençao de 100% do valor pago) disponibilizando a vaga para 
outro interessado. NAO HAVERÁ RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. 

e. Desistência após a entrada – A desistência de estada na chegada ou após a 
entrada, como também a saída antecipada por qualquer motivo NÃO DARÁ 
DIREITO A QUALQUER TIPO DE RESTITUIÇÃO, REEMBOLSO EM DINHEIRO OU 
CRÉDITO EM NOVAS DIÁRIAS, acarretando a perda total da quantia paga pelo 
pacote ou diária.  

  
 
Em acordo com as regras da reserva, desejamos uma excelente estada . 
 


