REGULAMENTO INTERNO:

• Solicitamos que após as 23:00 seja respeitado o silêncio;
• É proibido fumar nos quartos e demais áreas fechadas da pousada;
• Disponibilizamos cofres para sua maior segurança. Sugerimos que objetos de valor, dinheiro
e joias sejam guardados em local seguro;

• Não nos responsabilizamos por pertences deixados no interior dos veículos estacionados e
demais áreas sociais do estabelecimento;
• Café da manhã extra ou para receber convidado terá um custo de R$ 20,00. Favor avisar com
antecedência na recepção;
• Danos que ocorram na suíte serão de responsabilidade do hóspede, sendo o valor
correspondente acrescido às despesas;
• Objetos esquecidos na pousada serão guardados por até 01 mês;
• O hóspede já instalado na Pousada por regime de diárias pode interromper sua permanência
a qualquer momento, entretanto sem direito de qualquer tipo de ressarcimento de diárias
pagas.
• De acordo com os artigos 82 e 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “é proibida a
hospedagem de menores de 18 (dezoito) anos em hotel, motel, pensão ou estabelecimento
congênere, salvo se acompanhado pelos pais ou responsável legal”, comprovando-se
documentalmente o parentesco ou condição, ou ainda, se acompanhada de pessoa maior,
com autorização por escrito e com firma reconhecia do pai, mãe ou responsável legal;

• Cabe ao responsável legal prevenir-se para que as crianças não permaneçam
desacompanhadas nas suítes e áreas sociais da pousada, evitando possíveis incidentes.

INFORMAÇÕES ÚTEIS À HOSPEDAGEM:
• Internet wireless disponível gratuitamente, solicitar senha na recepção;
• A corrente elétrica é 110 volts;
• O café da manhã é servido de 8:00 às 10:30;
• A diária inicia-se às 14:00 e encerra-se 12:00. Para alterar a data e horário de saída, favor
consultar a recepção com 24 horas de antecedência. Não havendo comunicação, será
cobrada meia diária para permanência até às 18:00 e uma diária para a permanência além
deste horário;
• Nossa região possuí diversos atrativos. Ficaremos felizes em ajudá-los! Consulte a recepção
para mais informações.
• Somos adeptos ao programa de reuso de toalhas! As toalhas são trocadas a cada 3 dias, mas
você pode solicitar a troca apenas deixando-a no chão. Toalhas penduradas não serão
trocadas.

TROUXE SEU BICHINHO? FIQUE ATENTO À NOSSA POLÍTICA!
• Só serão aceitos animais dóceis, de pequeno e médio porte. Não hospedamos animais que
causem intimidação;
• Só é permitido um animal por suíte e será cobrada uma diária de R$ 30,00;
• Os animais ficarão junto com os donos na suíte;
• A Pousada deve ser informada sobre o animal no ato da reserva;
• Os animais deverão, obrigatoriamente, usar coleira e guia ao circularem no interior da
Pousada;
• Caso algum colchão, travesseiro ou qualquer mobiliário venha a ser danificado pelo animal,
fica o hóspede responsável por substituir o item por um novo (de mesma marca e modelo).

• As roupas de cama e banho sujas pelo animal, serão lavadas separadamente das demais,
ficando o hóspede responsável pelos custos da lavanderia.
• Os animais não poderão ficar com o dono durante o café da manhã;
• Caso os animais sejam agitados, apresentem comportamento agressivo ou não consigam se
manter em silêncio, a Pousada terá o direito de solicitar a sua saída;
• É necessária a apresentação dos documentos de vacinação dos animais;
• Os donos deverão trazer todos os itens necessários para sua estadia (recipiente para água e
ração, guia, cama, alimentação e material de higiene);
• Caso os animais façam suas necessidades nas dependências da Pousada, caberá ao hóspede
promover a limpeza. As fezes não podem ser jogadas no vaso sanitário e sim, em um saco
plástico e este no cesto de lixo.
• Não é permitida a permanência dos animais sozinhos dentro da suíte.
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