
Hospedagem Hotel Corralco
Brasileiro Open de Ski e Snowboard 03-10/09
Confira aqui os valores, inclusões e exclusões, formas de pagamento e política de 
cancelamento

2. Tarifas por dia por pessoa

Valores incluem por pessoa*:
- FB (Full Board) – Pensão Completa Café da Manhã, Almoço e Jantar (Não inclui bebidas)
- FB (Full Board) – Almoço pode ser no restaurante do Hotel ou no restaurante do Centro de Ski

Zorro con Botas
- HB (Half Board) –Meia Pensão Café da Manhã e Jantar (Não inclui bebidas)
- Ticket de Ski diario durante a estadía, válido até o día de saída
- Atividades de animação e excursões para adultos e crianças ao interior e exterior do hotel durante

toda a estadia.
- Van a cada 15 min. Do Hotel ao Centro de Ski (distânca 3 minutos) – SKI IN
- Acesso a piscina climatizada, sauna e jacuzzi no interior do hotel e jacuzzi externa com vista para

o Vulcão Lonquimay
- Sala de Jogos para Crianças de 2 a 6 anos em horários estabelecidos
- Après ski no Bar do Hotel durante a semana e finais de semana entre as 17:30 e 18:30 hrs.
- Acesso gratuito ao Fitness Center com Sauna, Sala de Máquinas e Jacuzzi
- Cinema e Jogos para adultos e crianças
- Lockers para Ski e Pranchas. Sujeito a disponibilidade.
- WiFi gratuito nos quartos e áreas comuns do hotel.
- Não inclui translados.
* algumas das atividades podem estar temporariamente indisponíveis devido à COVID. Qualquer
dúvida, checar o protocolo sanitário em vigor para o hotel.

Observações:
* Considera-se cama adicional adulto a terceira pessoa no quarto que tenha 12 anos ou mais.
** Considera-se cama adicional niño a terceira pessoa no quarto que tenha entre 4 e 11 anos.
*** Considera-se tarifa niño quando um menor seja acompanhante de 1 adulta no mesmo quarto ou 2
crianças estejam sozinhas em um mesmo quarto

1. Formas de pagamentos
Pagamentos são realizados diretamente para o hotel por cartão de crédito (consulte as condições de 
parcelamento no momento da reserva).



Hospedagem Hotel Corralco
Brasileiro Open de Ski e Snowboard 03-10/09

Confira aqui os valores, inclusões e exclusões, formas de pagamento e 
política de cancelamento

4. Condições gerais

5. Política de cancelamento

Tarifas em dólar, podem sofrer modificações sem aviso prévio
Tarifas e programa sujeitos a condições gerais do contrato de reserva e as políticas de temporada de inverno
Tarifas não incluem IVA. Hospedes não residentes no Chile não pagam IVA.
Pagamento da hospedagem feito diretamente para o Hotel Corralco.

IMPORTANTE: A CBDN não oferece nem é responsável pelo serviço de hospedagem de Corralco. O pagamento é
feito diretamente para o Hotel, em uma contratação direta do serviço pelo viajante. A CBDN não intermedia o
serviço, nem recebe qualquer comissão por vendas do hotel, podendo apenas facilitar a comunicação quando
necessário.

Confira aqui a política de 
cancelamento completa

https://img.corralco.com/pdf/2022/02/2022-02-22-4152SIC8368.pdf

