
 Imagine um final de semana dedicado aos enamorados de todas as 
idades! Pensando nisso a Pousada Clube Itaipava elaborou um pacote 
de hospedagem romântico para as pessoas que amam e são amadas.

 No final de semana em que se comemora o Dia dos Namorados (de 
11 a 13 de junho), a Pousada Clube Itaipava preparou uma programação 
de primeira: na sexta-feira, dia 11, um jantar aconchegante de boas-vin-
das.

 No dia seguinte, um saboroso café da manhã. No almoço, teremos 
no cardápio uma suculenta Feijoada da Roça. Às 17h, o lanche da tarde 
será um superdelicioso cachorro-quente na caixinha, acompanhado de 
suco, bolo, gelatina, café e chá. O grande momento acontecerá no 
jantar, que contará com menu especial: massas e pizzas variadas. E para 
encerrar a noite com chave de ouro, música ao vivo no Bar da Piscina, a 
partir das 20h, com direito um Fondue de Chocolate e ao drink Ice Mo-
rango, que é feito com vodca, soda, açúcar e morango e servido em 
belas taças de champanhe.

 No domingo, um café da manhã especial, com direito a rabanadas 
recheadas. Na hora do almoço, um simpático cardápio para coroar com 
sucesso o evento dos enamorados de todas as idades.

 O pacote de final de semana dos namorados terá início às 17h de 
sexta-feira (dia 11), se encerra às 17h do domingo (dia 13).
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 As reservas deverão ser efetuadas na AFBNDES, pelo WhatsApp 
(21) 99214-4870. O valor do pacote para casal sócio sai por R$990,00, 
podendo pagar em 10 vezes de R$99,00 no cartão de crédito. Fazendo 
a reserva até 12 de maio, o associado ganhará um desconto de 20%, 
ficando o valor final em apenas R$792,00.

Final de Semana
para os Enamorados
de todas as idades!

Uma boa notícia: a promoção com o desconto de 20% no valor do pacote de casal
foi prorrogada e agora vale até o dia do evento. Por isso, não perca mais tempo e 

surpreenda o seu amor! Faça já a sua reserva e venha festejar o Dia dos Namorados 
na Pousada Clube Itaipava.

 As reservas deverão ser efetuadas na AFBNDES, pelo WhatsApp 
(21) 99214-4870. O valor do pacote para casal sócio sai, com o descon-
to de 20%, por R$792,00, podendo pagar em 10 vezes de R$79,20 no 
cartão de crédito. O desconto também é aplicado para as reservas dos 
acompanhantes e dos convidados.



 • PROMOÇÃO “CRIANÇA FELIZ!” – Este evento também conta com a 
Promoção “Criança Feliz!, que dá direito a cortesia de duas crianças com até 12 anos 
de idade, no mesmo apartamento, acompanhadas dos pais ou responsáveis.  

 • SKY E INTERNET – A Pousada conta nesta volta com sinal de Internet 
bem mais potente
e TV por assinatura Sky em todos os apartamentos.
 
 • PET FRIENDLY – A Pousada está aceitando cães e gatos, dentro 
de determinadas regras Confira na seção “Reservas” do site da pousada 
(www.pousadaclubeitaipava.com.br) todas as condições para levar o 
seu pet.

 • SEGURANÇA SANITÁRIA – As hospedagens estarão cercadas da 
segurança que a situação exige, a atenção e o cuidado com os padrões 
dos serviços oferecidos, na higiene e na limpeza. Foram feitas as ade-
quações necessárias, conforme determinam os protocolos dos órgãos 
competentes, visando garantir a segurança e bem-estar de hóspedes e 
empregados.
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