
  

                 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DOURADO 

                                               Condomínio de Lazer 
 
  

Fones: Geral (54) 3286 9500 / Reservas: (54) 3286 9507 (seg a sex das 8h às 12h e sáb das 8h às 11h, exceto feriados) 
e-Mail: valedourado@valedourado.net - Site: www.valedourado.net - Rua dos Carvalhos, 100 – Lago Negro - Gramado/RS – 95675-090 
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UNIDADES DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO 

Poderão surgir novas unidades a qualquer momento, atualizamos os dados das unidades no site uma vez por dia (de segunda a 
sábado até as 12h, exceto feriados). Por isto, nos questionem também por telefone, desta forma forneceremos informação ainda 
mais atualizadas (nomes e telefones de todos os proprietários, inclusive podendo haver algum novo que tenha se cadastrado após 
o horário de fechamento desta relação). Até o momento, os seguintes proprietários dispuseram suas unidades para locação: 

 
PROPRIETÁRIO TIPO ENTRADA SAÍDA TELEFONES 

RODOLFO APT 07/06/23 12/06/23 (51) 99986-6389 c/ Rodolfo 
JORGE APT 07/06/23 12/06/23 (51) 99138-7330 c/ Luciane 

FERNANDO SUI 07/06/23 12/06/23 (51) 99123-4787 c/ Glauco 

JOSÉ APT 16/06/23 19/06/23 (51) 99824-0236 c/ Marcos 
JOSÉ APT 23/06/23 26/06/23 (51) 99824-0236 c/ Marcos 

NELSON APT 30/06/23 07/07/23 (51) 99986-4615 c/ Nelson 

CRVD SUI 30/06/23 07/07/23 (54) 3286-9507 
CRVD SUI 30/06/23 07/07/23 (54) 3286-9507 

CRVD CON 30/06/23 07/07/23 (54) 3286-9507 

FABIOLA APT 30/06/23 07/07/23 (51) 9998-1648 c/ Fabiola 

CRVD APT 03/07/23 07/07/23 (54) 3286-9507 
CARMEN APT 07/07/23 14/07/23 (51) 99335-2608 c/ Fernando 

CRVD APT 07/07/23 14/07/23 (54) 3286-9507 

CRVD SUI 07/07/23 14/07/23 (54) 3286-9507 
CRVD SUI 07/07/23 14/07/23 (54) 3286-9507 

CRVD SUI 07/07/23 14/07/23 (54) 3286-9507 

MARIA CLAUDIA APT 07/07/23 14/07/23 (51) 98401-8204 c/ Maria Claudia 
TERESA APT 07/07/23 14/07/23 (51) 99188-4084 c/ Teresa 

ZILDA APT 07/07/23 14/07/23 (51) 99957-5390 c/ Maria Luiza 

CRVD APT 09/07/23 14/07/23 (54) 3286-9507 

CRVD SUI 14/07/23 17/07/23 (54) 3286-9507 
JORGE APT 21/07/23 28/07/23 (51) 99138-7330 c/ Luciane 

MÁRIO APT 21/07/23 28/07/23 (51) 99767-6560 c/ Márcia 

REGINA CON 21/07/23 28/07/23 (51) 99198-4482 c/ Flavio 
CRVD APT 24/07/23 28/07/23 (54) 3286-9507 

CRVD APT 27/07/23 28/07/23 (54) 3286-9507 

CRVD APT 25/07/23 28/07/23 (54) 3286-9507 

CRVD SUI 31/07/23 04/08/23 (54) 3286-9507 
HERNAN APT 28/12/23 04/01/24 (51) 98561-0000 c/ Carlos 

 
 
Informações Gerais: 
● O valor da diária é fixado pelo proprietário. Os valores sugeridos (Assembleia Geral Ordinária) da diária é de R$ 280,00 para 
apartamentos (até 2 pessoas) e R$ 600,00 para suítes ou conjugados (até 6 pessoas); 
● O pagamento da locação deverá ser efetuado diretamente ao proprietário. O Condomínio e seus funcionários não recebem 
valores pelo proprietário; 
● É obrigatório apresentar o “voucher” na Recepção do Condomínio para ter acesso à unidade; 
● Quando usar cota de proprietário as Suítes (SUI) e Conjugados (CON) têm capacidade para 6 (seis) pessoas sem pagamento de 
cama extra, Suítes que aderiram ao projeto 6x4 (SUI4) têm capacidade para 4 (quatro) pessoas sem pagamento de cama extra e os 
apartamentos (APT) têm capacidade para 2 (duas) pessoas sem pagamento de cama extra. Nas unidades (SUI, CON ou APT) 
poderão se hospedar até mais 2 (duas) pessoas excedentes, e nas (SUI4) poderão se hospedar até mais 4 (quatro) pessoas 
excedentes, com pagamento de cama extra de R$ 35,00 para cada uma das duas pessoas excedentes. O pagamento das camas 
extras será efetuado diretamente ao Condomínio; 
● A entrada (check-in) é a partir das 14:00 horas e a saída (check-out) deverá se verificar, impreterivelmente, até às 12:00 horas; 
● O café da manhã deve ser verificado no restaurante anexo. A despesa com café da manhã, bem como, as despesas de telefone, 
espaço executivo, lavanderia, frigobar e restaurante não estão incluídas nas diárias; 
● Nas unidades é proibido cozinhar, bem como utilizar ferro de passar roupa ou outros equipamentos de maior consumo de energia 
ou ainda equipamentos que possam por em risco a segurança do Condomínio; 
● É proibida a entrada de animais de qualquer espécie; 
● Os pagamentos de serviços ou outras despesas contraídas no Condomínio deverão ser realizados no máximo até o momento da 
saída e somente poderão ser efetuados com  dinheiro, cheque à vista e/ou cartão. 
● Quaisquer danos nas instalações ou equipamentos, não verificados na revisão de entrada, serão cobrados no momento da saída; 
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Para maiores informações, ligar para o Setor de Reservas do Condomínio (54-3286-9507) no horário das 8h às 12h de 
segunda a sexta e das 8h as 11h aos sábados, exceto feriados. 


