Sara Jane's
The Ranch at Rock Creek, Estados Unidos da América, Philipsburg

Exclusivo no mundo todo:
Os entusiastas da história irão visitar
as cidades fantasma, enquanto os
amantes do oeste irão assistir a um
rodeio.
No lendário rancho de Montana encontras e o The Ranch at Rock Creek, localizado
em mais de 2.500 hectares de prados de
feno exuberantes e colinas ondulantes ,
emoldurados por dis tantes picos cobertos
de neve. Es te rancho clás s ico, com
excelente s erviço, proporciona
comodidades s oberbas e pais agens
es petaculares que oferecem uma s érie de
atividades . Entre as mais populares
cons tam pas s eios a cavalo em trilhas
es petaculares , pes ca com mos ca no Blue
Ribbon Rock Creek, pes ca em lagoas da
fazenda abas tecidas de trutas , pas s eios a
pé, obs ervação da fauna, mountain bike e
muito mais . Uma equipe dedicada de
funcionários ajuda os hós pedes a
es colher o que melhor lhes convier. Os
aficionados por his tória podem vis itar as
cidades ao redor, ricas em fantas mas ,
enquanto os amantes do Oes te podem
des frutar de um rodeio de verão. Depois
de um dia vigoros o ao ar livre, o excelente
s pa oferece um relaxamento s empre bemvindo. O The Ranch at Rock Creek oferece
a s ens ação do verdadeiro Velho Oes te,
s em s acrificar o verdadeiro conforto.

INFORMAÇÕES E RESERVAS

+1 406 859 6027
ENDEREÇO DA MANSÃO

Sara Jane's
79 Carriage House Lane
79 Carriage House Lane
59858 Philipsburg
ENDEREÇO DAS INSTALAÇÕES
DE RECEPÇÃO

Sara Jane's
79 Carriage House Lane
59858 Philipsburg
ENDEREÇO DO
ESTABELECIMENTO

The Ranch at Rock Creek
Membro da Relais & Châteaux
desde 2012
79 Carriage House Lane
59858 Philipsburg
Tél : +1 406 859 6027
Fax : +1 406 859 6030
*Custo de uma chamada local

COMO CHEGAR

SUA VILA

Direção

Capacidade de acolhida :

6 adultos É permitido
crianças (de todas as
idades)

Altitude
1585 m

Total de quartos :

4

Tamanho total da mansão (m²) :

232

Número de suítes :

4

Acessível para pessoas portadoras de
deficiência física :

Não

Fechamento anual :

Hotel: de 6 de janeiro
a 14 de fevereiro.

Aeroportos
Missoula 160 km / Butte 106 km
Estação de trens
COORDENADAS GPS

46° 15' 23.1264" N
-113° 31' 19.6716" W

REFEIÇÕES

Z ona noite/dia em espaço aberto :

Não

Vila duplex :

Sim

Acessível para pessoas portadoras de
deficiência física :

Não

Permitidos animais de estimação :

Sim

Chef :

Não

Sommelier :

Não

Café da manhã na mansão :

Não

Jantar na mansão com pratos do menu do
restaurante :

Não

Diária para cães :

50.00

Possibilidade de entrega de comida para
viagem :

Não

Animais de pessoas com deficiência física
permitidos :

Não

Possibilidade de jantar no restaurante
gastronômico

Não

Cobrança para animais de pessoas com
deficiência física :

Não

Refeições para crianças disponíveis

Não

mansão para fumantes :

Não

DENTRO DA MANSÃO

A mansão abre para uma atraente área comum que conta com uma sala
de estar/sala de jantar completa e uma cozinha americana totalmente
equipada. Seu design elegante é realçado por sofisticados tecidos
decorativos.
Tamanho total da mansão (m²) :

232

Número de dormitórios privados :

4

Número de suítes :

3

Número máximo de convidados (adultos e
crianças) :

6

É permitido crianças (de todas as idades) :

Sim

Gratuito para crianças

Não

Berço :

Não

Cama extra para criança :

Não

INTERIOR DO QUARTO MESTRE

DENTRO DOS QUARTOS DOS HÓSPEDES/DAS CRIANÇAS

Quarto com cama dupla ou duas camas de solteiro mediante solicitação

Quarto com cama dupla ou duas camas de solteiro mediante solicitação

Tamanho do quarto (em m²) :

32

Número de quartos de convidados (além da
principal) :

2

Ocupação máxima :

4
Quarto 1 :

32 m² - 2 Pessoa(s)

Número de camas :

4
Quarto 2 :

41 m² - 4 Pessoa(s)

Tamanho das camas :

King
Quarto 3 :

25 m² - 2 Pessoa(s)

Leito com dossel :

Não

Closet :

Não

Banheiro privado :

Sim

Ar Condicionado :

Sim

Ventiladores :

Sim

Televisão :

Não

FACILIDADES DE ACOMODAÇÕES

Sofá-cama :

Não

Área isolada para dormir :

Não

COZINHA

ARTIGOS DE BOAS-VINDAS

Fogão :

Não

Chá, café :

Sim

Exaustor :

Não

Suco de laranja, refrigerantes :

Sim

Forno :

Sim

Sal, pimenta :

Sim

Micro-ondas :

Sim

Açúcar, leite :

Sim

Geladeira :

Sim

Óleo de cozinha, manteiga :

Sim

Máquina de gelo :

Sim

Detergente :

Sim

Máquina de café :

Sim

Chaleira :

Sim

Pia :

Sim

Lava-louça :

Sim

Esfregões, panos :

Sim

Pratos, copos, xícaras, talheres :

Sim

Armário climatizado para vinhos :

Não

Mesa de jantar :

Sim

Número de cadeiras :

8

SERVIÇO E LAVANDERIA

ENTRADA E SALA DE ESTAR

Serviço de lavanderia mediante solicitação, exceto lavagem a seco que
está disponível somente como um serviço externo. Todos os serviços
abaixo implicam cobranças extras.

Entrada privativa :

Sim

Interfone :

Não

Telefone direto :

Sim

Ar refrigerado nas áreas principais :

Sim

Ventiladores :

Não

Acesso à internet de alta velocidade :

Não

Conexão a internet sem fio :

Sim

Computador :

Não

Dock Station para iPod :

Sim

Leitor de CD :

Não

Biblioteca de CD :

Não

Concertos diários (incluído no preço) :

Sim

Frequência (caso não seja cotidiano) :

multi_jour

Limpeza diária da cozinha (incluída no preço) : Sim
Mordomo :

Não

Assistente pessoal para compras (personal
shopper) :

Não

Serviço de quartos /Room service :

Não

Babá :

Não

Lençóis e toalhas fornecidos :

Sim

Serviço de hotel normal :

Sim

Toalhas de piscina :

Não

Tábua de passar :

Não

Ferro de passar :

Não

Serviço de limpeza a seco :

Não

Leitor de DVD :

Não

Número de suítes :

3

Biblioteca de DVD :

Não

Banheira :

Sim

Televisão :

Sim

Chuveiro independente :

Sim

Jogos de tabuleiro para adultos e/ou crianças : Não

Sanitários independentes :

Sim

Biblioteca e/ou livros para crianças :

Não

Jacuzzi :

Não

Minibar :

Sim

Chuveiro de hidromassagem :

Não

Cofre :

Sim

Chinelo :

Sim

Tomadas internacionais

Não

Roupões :

Sim

Lareira :

Não

Roupões para crianças :

Não

Possibilidade de acender fogo :

Não

Secador de cabelo :

Sim

Tipo de fonte :

Não

Artigos de higiene pessoal :

Sim

BANHEIRO PRIVADO

FACILIDADES PARA DEFICIENTES FÍSICOS

Quartos accessíveis :

Não

Banheiros acessíveis :

Não

Toaletes acessíveis :

Não

Telefones adaptados :

Não

Áreas comunes aptas para pessoas
portadoras de deficiência :

Não

Estacionamento para pessoas portadoras de
deficiência :

Não

ESPAÇOS AO AR LIVRE

Jardim privativo :

Não

Varanda :

Sim

Sacada :

Não

Vista :
Piscina privativa :

Não

Chuveiro ao ar livre :

Não

Toalha de praia :

Não

Jardim de inverno :

Não

Salão exterior :

Sim

Churrasqueira ou grelha :

Não

Playground para crianças :

Não

Praia privativa :

Não

Acesso direto a praia privada :

Não

Estacionamento privativo :

Não

POLÍTICA DE RESERVAS

Estadia mínima :

4

Horário do check-in :

4pm

Horário do check-out :

12pm

Garantia :

50% da estadia
completa, incluindo
taxa, é exigido e será
cobrado no momento
da reserva. O saldo
restante é devido 60
dias antes da chegada.
Reservas confirmadas
dentro de 60 dias
exigem pagamento
integral antecipado.

Política de cancelamento :

Cancelamento ou
alteração de data até
60 dias, e depois de
12h está sujeito a 10%
de taxa de
administração.
Cancelamento 60 dias
ou menos ou ausência
está sujeito à multa de
100%, c/ imposto.
Reservas confirmadas
no prazo de 60 dias não
reembolsáveis.

