
 

Normas para Reserva e Uso do Camping 

1. RESERVAS E TAXAS 

a. A reserva para uso camping deverá ser feita antecipada e diretamente pelo site 

www.abrigoreboucas.com.br, existindo apenas uma exceção para este procedimento, citado na letra 

“b”;  

b. Havendo disponibilidades de vagas, o visitante que se apresentar no posto Marcão poderá ocupar o 

camping sem reserva prévia; 

c. Em caso de necessidade de informações use os telefones: (24) 3352-1292 / 3352-6894 / 3352-2288. 

Estes números não poderão ser utilizados para reserva do camping; 

d. O camping conta com vaga para 15 (quinze) barracas, podendo variar ao decorrer do ano. Apenas 

10 (dez) vagas poderão ser reservadas, as outras 5 (cinco) ficarão abertas para visitantes que 

chegarem sem reserva; 

e. O contato com o parque para cancelamentos ou esclarecimentos deverá ser feito pelo e-mail: 

reservas@abrigoreboucas.com.br; 

f. A antecedência mínima para solicitação de reserva é de 5 (cinco) dias úteis em relação à data 

desejada para ocupação. O prazo máximo para resposta de solicitação de reserva será de 3 (três) 

dias úteis. Em caso de cancelamento durante este período será ofertada a vaga para o primeiro que 

se apresentar; 

g. A antecedência máxima para aceitação de reservas é de 30 (trinta) dias. Em caso de desistência ou 

mudança no número de vagas necessárias o parque deverá ser informado o quanto antes para 

encaixes da lista de espera; 

h. No site, durante a reserva, o responsável pelo grupo deverá atender as solicitações do formulário de 

reserva; 

i. Havendo disponibilidade de vagas, a administração do Parque enviará a pessoa solicitante um email 

com a autorização de uso, o número da reserva e as regras do camping;  

j. O pagamento das taxas deverá ser feito integralmente quando da chegada no posto Marcão; 

k. A cobrança do camping se dá por pessoa e não por barraca; 

l.  A desocupação do camping antes do término do período solicitado não acarretará em devolução de 

qualquer valor; 

m. À administração do PNI é reservado o direito de suspender o pedido de reserva e/ou solicitar a 

desocupação total ou parcial do abrigo sempre que ocorram fatos de força maior que impliquem 

neste procedimento. 

 

2. OCUPAÇÃO E DESOCUPAÇÃO 

a. Para a ocupação do camping deverá ser apresentado impresso no posto Marcão a reserva e o termo 

de ocupação e desocupação preenchido;  

b. As áreas de barraca são demarcadas e numeradas. A ocupação ocorrerá por ordem de chegada; 

c. A ocupação somente poderá ocorrer durante o horário das 9:00 às 18:00h; Caso o ingresso no 

parque ocorra após as 15:30h o pagamento deverá ser feito no dia seguinte no posto Marcão; 

d. No ato de preenchimento do termo de ocupação do camping, o visitante deverá informar qual 

atividade realizará em cada um dos dias em que estiver acampado. 

e. O horário limite de desocupação do camping é 9:00h; 
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f. Os integrantes de um mesmo grupo somente poderão ocupar o camping pelo período máximo de 6 

(seis) pernoites consecutivas; 

g. Caso no ato da desocupação haja interesse do grupo permanecer e não haja reserva para o novo 

período solicitado, o grupo terá que preencher uma nova reserva no posto Marcão e efetuar o 

pagamento.  

 

3. CAPACIDADE 

a. O camping possui 15 (quinze) vagas para barracas de até 3 (três) pessoas; 

b. A localização das barracas constará dos croquis fixados no posto Marcão e na área do camping. 

 

4. REGRAS DE USO 

a. Não é permitido fazer fogueiras; 

b. Use seu fogareiro em área segura, longe da vegetação; 

c. O camping está em área sensível, não jogue lixo, nem mesmo orgânico e não enterre restos de 

alimentos; 

d. Não lave nada no rio, utilize as pias. Não utilize nenhum produto químico no rio. Exemplo: sabonetes, 

xampus, pasta de dentes, protetor solar; 

e. Utilize os sanitários para escovar dentes, se lavar e fazer suas necessidades fisiológicas; 

f. Acampe somente nas vagas de barraca demarcadas; 

g. Não é permitido cavar, abrir valetas de drenagem, nivelar, retirar vegetação ou abrir novas áreas de 

barraca; 

h. Respeite o horário de silêncio das 21:00 as 7:00h; 

i. Respeite os horários de visitação e as normas do parque nacional; 

j. O usuário do camping não pode usar as instalações do abrigo Rebouças; 

k. O rincão e os banheiros do camping são de uso compartilhado a qualquer usuário do parque. 

 

5. VAGAS NO ESTACIONAMENTO 

a. Haverá 06 (seis) vagas destinadas aos usuários do abrigo e camping, sendo que cada reserva terá 

direito a apenas uma vaga; A ocupação das vagas será por ordem de chegada; 

b. Não havendo vaga disponível no estacionamento, será permitido ao usuário ir até o 

estacionamento da área do camping para descarregar e depois retornar ao estacionamento 

próximo a Furnas; 

c. A estrada de acesso ao abrigo poderá ficar fechada para trânsito de veículos, conforme determinado 

pela administração do parque. 

 

6.   SEGURANÇA 

a. O parque não conta com nenhum tipo de segurança na área de camping. Em nenhuma 

circunstância, a administração do parque se responsabilizará por qualquer objeto desaparecido. 

 

7. SANÇÕES 

a. O descumprimento de qualquer item desta norma implicará em sanções previstas na legislação. 

 

 


