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A POUSADA
Um projeto orgânico que mistura às
cores e a beleza do local, com estilo
generoso e descompromissado,
valorizando a arte, o design, e o bom
gosto. Pousada Boutique & Spa by
L’Occitane, destino para casais, sete
exclusivas acomodações cercadas de
luxo, conforto e privacidade.
Pousada membro do seleto grupo
dos melhores hotéis e spas de luxo do
mundo, Condé Nast Johansens.

capimdomato.com.br

O CONCEITO
O conceito de luxo despojado presente
em cada canto. A perfeita elegância dos
detalhes, ambientes aconchegantes
com sofisticação e charme esperados
de uma pousada boutique.

by

capimdomato.com.br

O SPA
A Pousada Capim do Mato traz para Minas
Gerais o exclusivo Spa assinado pela
marca francesa de cosméticos L’Occitane
en Provence, oferecendo tratamentos
e protocolos presentes em alguns dos
melhores hotéis do mundo.

by

Privilegiamos o equilíbrio e a originalidade, nosso luxo se reflete nos detalhes, muitas vezes simples,
mas nunca supérfluos, que levam você a conectar-se com o entorno, e não isolar-se dele, permitindo
vivenciar a magia do lugar de forma intensa e única.
Duas piscinas, sendo uma climatizada suspensa com borda infinita, massagens, tratamentos
corporais e faciais, sauna, salas de ôfuro e hidromassagem para banhos de imersão, enxoval
Trousseau , deck, chaises com vista para as montanhas, vestiários, sala para o repouso, e boutique
L’Occitane en Provence.

AS TARIFAS
. valores 2 pessoas - café da manhã incluso
. não válidas para feriados - ISS 4.5% não incluso
. check-in 14hs | check-out 12hs

PACOTE FIM DE SEMANA - 2 DIÁRIAS

DE

Suíte Máster | Loft | Bangalô

R$ 1.920,00

Suíte Máster | Loft | Bangalô

R$ 620,00

Suíte Máster | Loft | Bangalô

R$ 520,00

Bangalô Luxo

R$ 2.980,00

Bangalô Luxo

R$ 990,00

Bangalô Luxo

R$ 890,00

SEG.

À

QUINTA

-

1

DIÁRIA

DE SEG. À QUINTA - MÍNIMO 2 DIÁRIAS

Serviços Spa incluso por acomodação:

Valores da diária

Tarifa especial - Valores da diária

01 Vivência Hidroterapêutica para o casal

Serviços Spa incluso por acomodação:

Serviços Spa incluso por acomodação:

02 Tratamentos Corporais ou Faciais (45 ou 60min)

01 Vivência Hidroterapêutica para o casal

01 Vivência Hidroterapêutica para o casal

DETALHAMENTO DAS ACOMODAÇÕES
Bangalô Luxo 			

Loft

Ofurô, deck com futon, lareira, tv led 40’’, SKY HDTV, dvd player, som bluetooth, ar-

Dois andares, com sala de estar, tv led 32’’, SKY HDTV, dvd player, cama king size de

condicionado split, minibar, cafeteira Nespresso, interfone, cofre digital, cama super

molas, interfone, mini-bar, cafeteira Nespresso, ar-condicionado split, cofre digital,

king size, enxoval Trousseau, 2 duchas de alta pressão, toalheiro térmico, secador de

toalhas de algodão Egípcio, roupões de banho, ducha de alta pressão, secador de

cabelo, roupões de banho e amenites franceses L’Occitane en Provence.

cabelo e amenites franceses L’Occitane en Provence.

Bangalô

Suíte Máster 		

		

		

Varanda com rede, tv led 32’’, SKY HDTV, dvd player, cama queen size, interfone,

Varanda com rede, tv led 32’’, SKY HDTV, dvd player, cama king size, interfone, minibar,

minibar, cafeteira Nespresso, ar-condicionado split, cofre digital, roupões de banho,

cafeteira Nespresso, ar-condicionado split, cofre digital, roupões de banho, toalhas

toalhas de algodão Egípcio, ducha de alta pressão, secador de cabelo e amenites

de algodão Egípcio, ducha de alta pressão, secador de cabelo e amenites franceses

franceses L’Occitane en Provence.

L’Occitane en Provence.

Reservas
+55 (31) 3718 7480
reservas@capimdomato.com.br
Melhor Hospedagem
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