
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 – Atendendo a um pedido antigo de uma parcela de as-
sociados, a Pousada está aceitando cães e gatos, dentro de determi-
nadas regras. Serão destinados dois apartamentos especí�cos (32 e 
33) para a hospedagem com cão e/ou gato. Após a ocupação desses 
dois apartamentos com pets, não serão mais aceitos animais na pou-
sada, para o período especí�co daquela hospedagem. O sócio deverá 
comunicar, no momento da reserva, que levará um pet, dentro das 
regras estabelecidas. Esses animais deverão ser de pequeno porte, 
pesando no máximo de 10 quilos. Con�ra na seção “Reservas” do site 
da pousada (www.pousadaclubeitaipava.com.br) todas as condições 
para levar o seu pet. 

As reservas para esses feriados deverão ser efetuadas na AFBNDES, 
pelo WhatsApp (21) 99214-4870. Mais informações no site www.pou-
sadaclubeitaipava.com.br. 

Segurança sanitária – As hospedagens estarão cercadas da segu-
rança 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.

Agora �cou mais fácil hospedar-se nos feriados prolongados na Pou-
sada Clube Itaipava. A partir do dia 4 de janeiro de 2021 você poderá 
fazer a reserva em um ou mais feriados do 1º semestre do ano que 
vem, sem sorteio. Terá a liberdade de contratar quantos apartamen-
tos desejar e pagar a hospedagem EM 10 VEZES SEM JUROS no cartão 
de crédito. Con�ra o calendário de feriados prolongados e os valores 
dos pacotes:

- Carnaval – De 12 a 17 de fevereiro (cinco diárias). Pacote Casal com 
pensão completa sai por apenas R$305,00 a parcela.

- Semana Santa– De 1º a 04 de abril (três diárias). Pacote Casal com 
pensão completa sai por apenas R$187,00 a parcela.

- Tiradentes e São Jorge – De 20 a 25 de abril (cinco diárias). Pacote 
Casal com pensão completa sai por apenas R$305,00 a parcela.

- Corpus Christi– De 02 a 06 de junho (quatro diárias). Pacote Casal 
com pensão completa sai por apenas R$246,00 a parcela.
As diárias começam e terminam às 17h. Todos esses feriados contarão 
recreação.
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