
de 2 a 6/6
com diária grátis

Programação traz Feijoada, Churrasco e Noite de Pizzas e Massas, 
além de recreação criativa e deliciosos lanches da tarde

Nada como um bom feriado para fugir do estresse do Rio de Janeiro, 
desfrutar de um ambiente gostoso com segurança, economizar na hos-
pedagem e aproveitar um cardápio de primeira. Aproveite a promoção 
de uma diária grátis do Festival Gourmet de Corpus Christi (de 2 a 6 de 
junho) e faça logo a sua reserva.

Serão quatro diárias de muito descanso, sossego e lazer, sendo que 
uma diária vai sair de graça. Teremos dois dias (quinta e sábado) com 
música ao vivo no bar da piscina. A criançada contará com recreação 
criativa durante três dias: o�cina do biscoito, culinária maluca com a 
confecção de cupcake, o�cina de mudas e o�cina de bolsa ecológica. 
Os lanches da tarde, que já se tornaram um sucesso, vêm com um car-
dápio diferente a cada dia: Cachorro-quente da Serra (quinta), Pastel 
Amigo (sexta) e Hambúrguer Gourmet (sábado). Todos os lanches são 
acompanhados de café, chá, leite e suco de fruta.

O cardápio está sendo elaborado com muito carinho pelas cozinheiras 
da Pousada, que anteciparam a divulgação dos três pratos principais 
que serão servidos nesse feriadão: Feijoada da Roça, Churrasco Especial 
com Costelinha ao Molho Barbecue (no Bar da Piscina) e Noite de Pizzas 
e Massas. Hum! Que delícia!



Reservas na AFBNDES pelo
WhatsApp (21) 99214-4870

www.pousadaclubeitaipava.com.br

SKY em todos
os apartamentos

Internet Banda
Larga rápida

Refeições
Inclusas

Protocolos
contra a covid-19

O valor normal do pacote casal sócio é de R$2.460,00. Mas com o des-
conto de uma diária grátis �cará em apenas R$1.845,00, podendo ser 
pago em 10 vezes sem juro no cartão.   

O pacote terá início às 17h de quarta-feira (dia 2/6), se encerra às 17h do 
domingo (dia 6/6) e conta com pensão completa.

As reservas deverão ser efetuadas na AFBNDES, pelo WhatsApp (21) 
99214-4870.

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 deter-
minadas regras Con�ra 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 servi-
ços oferecidos, na higiene e na limpeza. Foram feitas as adequações ne-
cessárias, conforme determinam os protocolos dos órgãos competen-
tes, visando garantir a segurança e bem-estar de hóspedes e emprega-
dos. 


