Suíte Econômica sótão
Localizada no último andar da pousada, acesso por escada (32 degraus), categoria econômica contém TV Smart de
32", NÃO dispõe de frigobar, sacada e calefação. Nesta categoria o aquecimento do ambiente é elétrico (voltagem
220v)
Nessa categoria, acomodamos até 4 pessoas, conforme a disponibilidade.

Suíte Standard
Localizada no térreo e 1° andar, a suíte dispõe de frigobar, sacada (algumas com vista jardim e outras vista
estacionamento), calefação, cofre digital, cama Queen e TV LCD de 26"
Nessa categoria, acomodamos apenas 2 pessoas.

Suíte Luxo
Localizada no 1° andar, a suíte dispõe de frigobar, sacada, (algumas com vista jardim e outras vista estacionamento),
calefação e cofre digital, cama Queen e TV de LCD 32".
Nessa categoria, acomodamos até 4 pessoas, conforme a disponibilidade.

Suíte Super Luxo
Localizada no térreo e 1° andar, suíte dispõe de frigobar, sacada (algumas com vista jardim e outras vista
estacionamento), calefação, cofre digital, cama Queen, TV LCD de 32" e banheira de hidromassagem individual.
Nessa categoria, acomodamos até 3 pessoas.

Suíte Master
Localizada no 1° andar, a suíte dispõe de sacada ampla com uma linda vista, uma mesa com duas cadeiras que pode
ser usada na sacada, maior suíte da pousada, frigobar, calefação, banheira de hidromassagem individual, TV LCD 42",
cofre digital e decoração diferenciada.
Nessa categoria acomodamos casal.

Descrição de funcionamento
Check in inicia-se as 14h e check out deve ser realizado até 12h, independente do horário de entrada do hospede.
Nossas diárias incluem, café da manhã das 08:00 às 11:00, servido na sala de café, estacionamento, 1 vaga por
reserva, wi-fi.
•
•
•

A pousada disponibiliza enxoval completo.
Não disponibilizamos serviço de lavanderia.
Não temos ferro de passar roupa.

•

Distribuição gratuita de informativo da cidade, tais como restaurantes e pontos turísticos.

Sobre a limpeza e arrumação das suítes, é realizado até as 14:00hrs.
Será cobrado uma taxa de limpeza extra quando verificado, o uso de cigarros, charutos, ou similares no
apartamento, o valor da multa é referente a uma diária.
Não é permitido repor as águas consumidas no frigobar.
Voltagem da pousada é 110v.
•
•

Não aceitamos Pets.
É extremamente proibido fumar nas sacadas dos apartamentos e da sala do café da manhã, e áreas comuns,
é permitido na parte externa da recepção.

A pousada não se responsabiliza por objetos pessoais e de valores fora do apartamento, como no estacionamento,
dentro do carro e ou corredores. O hospede fica ciente que a pousada não se responsabilizará por eventuais danos.
A desistência da estada, após o check-in não dará direito a qualquer tipo de restituição, bem como a saída
antecipada, não terá direito a reembolso ou crédito futuro.
Em qualquer reserva, o saldo restante será cobrado no momento do check-in, será cobrado no check-out apenas o
consumo interno.
Nosso sistema de aquecimento "CALEFAÇÃO" é automático e o mesmo só aciona quando chega a uma temperatura
externa de 13°C, não sendo possível alterar a sua configuração, ou ligar o mesmo por unidade por se tratar de um
sistema único para o prédio todo.
Não é permitido o acesso aos apartamentos, por pessoas não hospedadas.
O hospede fica ciente que deverá deixar a chave de seu apartamento na recepção sempre que sair da pousada.
Qualquer dano ao apartamento, será cobrado o valor referente ao dano.
A distribuição das reservas, são feitas mediante a disponibilidade, não sendo possível a escolha do apartamento por
foto.
Respeitar a lei do silencio das 22:00hrs às 08:00hrs, tais como volume da TV, caixa de som, tom de voz, entre outros.

