
Brasilidade - Six Senses Botanique 
Campos do Jordão – SP 

3 Dias, 2 Noites 

 

 

 
 
 
Um lugar para restabelecer as conexões com a natureza 

e o mundo ao redor. O Six Senses Botanique está 

localizado na confluência de três vales fluviais no 

coração da Serra da Mantiqueira. A Serra é conhecida 

como “serra que chora” por causa da abundância de 

nascentes e rios. 

 

A partir de  

BRL 2.349,00 + taxas por pessoa base apartamento 

duplo 

 

Saiba mais 

Desfrute de dias de sol sem fim, uma culinária do campo 

para a mesa e ambientes assinados que incluem o 

Experience Center, o Alchemy Bar, e o Six Senses Spa, 

que incorpora plantas brasileiras e um refúgio holístico 

de programação de bem-estar. 

 

Destaques: 

 Kit de produtos gastronômicos da região - 

Exclusividade Just Tur; 

 Primeiro hotel da rede de luxo Six Senses da 

América Latina; 

 Sete suítes construídas com materiais nativos 

como a madeira de jacarandá, pedras naturais 

e ardósia chocolate e estão no corpo principal; 

 11 vilas individuais criteriosamente distribuídas 

nas exuberantes colinas para garantir 

privacidade, mas ainda com todo conforto, 

criando um lugar para restabelecer as conexões 

com a natureza e o mundo ao redor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROTEIRO 

1° dia - Six Senses Botanique - Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão 

Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 

O hotel: 

Com um transfer fácil a partir de São Paulo ou do Rio de Janeiro, o Six Senses Botanique está localizado na 
confluência de três vales fluviais no coração da Serra da Mantiqueira. A Serra é conhecida como “serra que chora” 
por causa da abundância de nascentes e rios. Você irá desfrutar de dias de sol sem fim, uma culinária do campo 
para a mesa e ambientes assinados que incluem o Experience Center, o Alchemy Bar, e o Six Senses Spa, que 
incorpora plantas brasileiras e um refúgio holístico de programação de bem-estar.Construídas com materiais 
nativos como a madeira de jacarandá, pedras naturais e ardósia chocolate, são sete suítes no corpo principal. 
Temos também outras 11 vilas individuais criteriosamente distribuídas nas exuberantes colinas para garantir sua 
privacidade, mas ainda com todo conforto, criando um lugar para restabelecer as conexões com a natureza e o 
mundo ao redor. 

Gastronomia: 
Aproveite o clima que combina o sol, a flora, as árvores e ervas com a brisa fresca das montanhas, produzindo 
aromas e sabores específicos que evocam o Brasil autêntico. O cardápio é decozinha brasileira moderna e 
contemporânea com harmonização de vinhos, selecionados com exclusividade entre os melhores disponíveis. 
O salão está aninhado na parte mais alta para maximizar a vista, e o espaçoso terraço externo voltado para as 
montanhas é sombreado por toldos naturais. O local também abriga um signature bar. 

Restaurante Mina 

Aromas específicos do Brasil genuíno. Com ingredientes produzidos localmente, o Mina oferece pratos da culinária 
brasileira moderna e contemporânea harmonizada com vinhos exclusivamente selecionados. Os pratos e os vinhos 
celebram o Brasil, e o cenário também. Desfrute das vistas de 180 graus para as montanhas e vales enquanto a 
lareira suspensa aquece o salão de piso de madeiras nobres. 

Adega de vinho 

Celebre uma pessoa ou ocasião especial ou apenas sua joie de vivre com menu degustação 8 tempos 
cuidadosamente elaborados e assinados pelo chef Gabriel Broide, harmonizada com uma seleção inspirada em 
vinhos vintage de prestígio. A adega de vinhos abre apenas no jantar mediante reserva. 

Bar Lounge 

Ouça o canto harmonioso de mais de 165 espécies de pássaros encontradas na região enquanto você saboreia um 
dos nossos coquetéis preparados na hora. Escolha entre vinhos finos, licores vintage, e charutos premium para 
você degustar no jardim. Não se esqueça de experimentar nossa seleção de bebidas vivas, de probióticos artesanais 
e tônicos produzidos com ingredientes locais, além do menu de bebidas mais tradicionais. 

 
2° dia - Six Senses Botanique - Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão 

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades no hotel. 

Six Senses Spa 

Nossa filosofia geral de bem-estar integrado, Six Senses Integrated Wellness, oferece a melhor base possível para 
lhe ajudar a se desenvolver, em sintonia com seu ritmo natural, com nossos especialistas pioneiros, médicos e 
terapeutas, e nossa combinação exclusiva de ciência de alta tecnologia e terapias de toque. Dos alimentos que 
você come até a maneira que você dorme, as pessoas que você encontra, e a terra embaixo dos seus pés. Bem-
estar está integrado em toda sua experiência no Six Senses e passa a ser um estilo de vida prazeroso. 



Atividades de lazer 

Destino para o ano todo, qualquer momento é um bom momento para nos visitar. De maio a agosto, no inverno, 
é mais movimentado, com dias ensolarados e noites frias. O outono é deslumbrante, com as montanhas ganhando 
ainda mais vida recobertas pelos fortes tons alaranjados e avermelhados. A primavera e o verão conectam você 
com as inúmeras atividades ao ar livre e  animais silvestres,  para que você tenha um contato bem próximo e 
pessoal com a natureza. Há várias atrações diferentes e exclusivas no resort e fora dele. Além da programação de 
fitness, temos trilhas para caminhadas e para passeios a cavalo, para você explorar a floresta nativa e observar a 
exuberância e beleza ao seu redor. Ao final de um dia com muitas atividades, por que não fazer uma pausa e 
apreciar um piquenique e um lindo pôr do sol?  

Experiências exclusivas 

•  Pico Agudo: Pule do pico para uma experiência inesquecível de parapente. Se preferir manter seus pés no chão, 
o hotel tem um ponto que lhe oferece uma vista panorâmica. 

•  Fábrica de sorvete: Vamos começar com a primeira etapa, com o plantio de vegetais e com a alimentação 
orgânica das vacas para garantir o melhor sabor. A ordenha dos animais é o próximo passo para a produção de 
sorvete, cream cheese, manteiga e muito mais. A parte mais difícil de todas é escolher seu sabor favorito de todos! 

•  Foraging incorpora a essência dos sabores dos arredores e é assim que o restaurante Mina traz a Mantiqueira 
até a mesa. Você pode acompanhar o chefe nessa busca e caminhar pela floresta para descobrir algumas surpresas 
no percurso. 

•  Somos privilegiados por termos araucárias centenárias e também replantamos espécies nativas. Temos 350 
espécies diferentes de pássaros que têm a região da Mantiqueira como lar. Esqueça seu telefone e siga a chamada 
dos pássaros, acompanhado pelo biólogo para aprender sobre os diferentes cantos, plumagens, cores e habitats. 

•  O número de produtores locais está crescendo muito na região da Mantiqueira. Entender o solo juntamente 
com conceitos básicos de agricultura e permacultura são apenas o começo. Conheça o maravilhoso mundo do 
azeite e aprenda como é o plantio e colheita de oliveiras, e prove os azeites para saborear todos os diferentes 
sabores e aromas. 

•  A região da Mantiqueira é bastante conhecida pelo terreno incrível para mountain bike, com muitas trilhas e 
com diferentes graus de dificuldade. Aproveite o dia para passear com sua família ou faça algo mais radical. 
Também podemos lhe oferecer um guia para pedalar com você e lhe apresentar as preciosas trilhas escondidas. 

•  Ao final de um dia repleto de atividades, deite e relaxe em nossa sala privativa de cinema. Deixe-se levar para 
uma outra época, um outro tempo e lugar. Nossa ampla seleção de títulos tem a curadoria de um especialista em 
cinema brasileiro. 

•  Os finais de tarde são perfeitos para andar a cavalo! Respire o ar fresco, sinta o vento e  contemple o céu azul e 
o verde das árvores. Desfrute de um momento de atenção plena enquanto você segue pelas trilhas em um de 
nossos lindos cavalos e reconfigura seu ritmo para o ritmo das montanhas. 

3° dia - 18/02/2021 - Six Senses Botanique - Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão 

Café da manhã e check-out no hotel.  

 
 
 
 
 
 
 



  INCLUI: 

 2 noites de hospedagem com café́ da manhã̃; 

 Itens do minibar, internet e atividades como: 

 Six Senses Botanique SPA (apenas piscina isotônica); 

 Academia; 

 Cinema com mais de 80 títulos disponíveis; 

 Biblioteca com mais de 400 títulos disponíveis; 

 Quadra de tênis de saibro; 

 Trilhas; 

 Bicicletas para passeio; 

 Mimo exclusivo Just Tur - Tábua de produtos gastronômicos da região; 

 Kit personalizado com 01 pareô ou 01 mochilas Brasilidade (por quarto). 
 
TARIFA NÃO INCLUI: 
 

 Traslados; 

 Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar valores); 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Passeios opcionais; 

 Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Aéreos internacionais de chegada / saída; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

 Vistos; 

 Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 
 

 
 
 
 
 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Six Senses 

Single* Duplo* 

BRL 4.698,00 BRL 2.349,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão - Six Senses Botanique (Suite)  
 

 



  Six Senses 

Single* Duplo* 

BRL 5.814,00 BRL 2.907,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão - Six Senses Botanique (Panorama Suite)  
 

  Six Senses 

Single* Duplo* 

BRL 6.524,00 BRL 3.262,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão - Six Senses Botanique (Hideaway Villa)  
 

  Six Senses 

Single* Duplo* 

BRL 7.234,00 BRL 3.617,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão - Six Senses Botanique (Hideaway Villa Suite)  
 

  Six Senses 

Single* Duplo* 

BRL 9.372,00 BRL 4.687,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão - Six Senses Botanique (Botanique Villa)  
 

 



  Six Senses 

Single* Duplo* 

BRL 9.973,00 BRL 4.987,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão - Six Senses Botanique (Botanique Villa com piscina )  

 
CONDIÇÕES:  
Validade: 28/12/2021, exceto fim de semana, alta temporada ( 13junho-31julho) e feriados; 
Crianças: Com idade inferior a 11 anos, não há acréscimo na tarifa, porém somente é aceito nas 
categorias Hideaway Villa, Hideaway Villa Suite, Botanique Villa e Botanique Villa com piscinade imersão.; 
Check-in: 15h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 
Para reservas canceladas com até 30 dias de antecedência à data de check in, o valor pago poderá ser 
usado em futuras reservas, com validade de 120 dias (4 meses) a partir da data de cancelamento, com 
exceção de feriados e mediante disponibilidade. 
•Para reservas canceladas com menos de 30 dias de antecedência à data de check in, será retido 100% do 
valorpago. 
•Ao fazer a reserva, o cliente declara-se ciente e de acordo com os termos dessa política de 
cancelamento, na forma acima exposta. 
Em caso de reembolso a Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa. 
 
Notas importantes:  
Adicionar taxas de ISS 5% + taxa de serviço 12,5%; 
Para 3ª pessoa,acima de 11 anos, há acréscimo de R$850,00 + taxas pela cama extra; 
O hotel não aceita animais de estimação. 
 
Características das suítes e das vilas 
• Amenidades de banho sustentáveis 
• Secador de cabelo 
• Minibar com snacks e uma seleção de bebidas alcoólicas e não-alcóolicas 
• Cafeteira e serviço de chá no quarto  
• Garrafa de água Six Senses  
• Cofre no quarto 
• Tapete de ioga 
• Guarda-chuva 
• Serviços de lavanderia  
• Televisão de tela plana com canais via satélite  
• Caixa de som via Bluetooth 
• Conexão wi-fi  
• Amplas varandas 
 
Suítes 
Amplas suítes, com 60 a 70 m2, localizadas no prédio principal e com vistas panorâmicas de vales ou 
montanhas. 
 
 
 



Vilas 

Vilas isoladas, com 110 a 350 m2 com um estilo arquitetônico verdadeiramente exclusivo, incorporando 

as imensas pedras naturais, paredes altas de vidro, ardósia chocolate e aço exposto, tudo estruturado por 

enormes vigas de madeira de demolição de 120 anos. Cada vila tem seu próprio jardim privativo, terraço 

para refeições ao ar livre, lounge e banheira para um banho relaxante. 
 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros cartões 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 

  INFORMAÇÕES 

 

 

 


