
Itaipava Happy

Weekend
Finais de semana econômicos!

É uma boa oportunidade de hospedagem na Pousada Clube Itaipava
para descansar, passear com segurança e fugir da aglomeração do Rio de Janeiro

 A AFBNDES oferece um desconto incrível para os sócios e sócias nas 
hospedagens da Pousada Clube Itaipava, no pacote de casal do Itaipava Happy 
Weekend, no período de 26 de fevereiro até 28 de março: o valor cai de R$564,00 
para R$282,00 – um DESCONTO DE 50%! E mais: essa redução acontece também 
nos valores dos pacotes dos acompanhantes, das crianças e dos convidados. Ainda 
por cima poderá parcelar a hospedagem em 10 vezes sem juros, no cartão de crédito. 
 
 O pacote de casal inclui o café da manhã de sábado e domingo, além do Happy 
Lanche, servido na parte da tarde de sábado. Começa às 17h de sexta-feira e vai até 
às 17h de domingo, terá recreação no sábado de manhã e na parte da tarde, e música 
mecânica à noite, às 21h, no bar da piscina. Tudo isso já dentro do valor do pacote, 
sem taxa de acréscimo. 
 
 A Pousada Clube Itaipava é refúgio para o associado curtir um final de semana 
tranquilo e com segurança. A liberdade nas refeições também é um destaque do 
Itaipava Happy Weekend. O associado poderá contratar a parte o almoço e o jantar, 
no ato da reserva ou na Pousada. A contratação sendo realizada na pousada, a 
mesma deverá ser feita no dia do consumo até às 10h da manhã, no caso do almoço, 
e até às 16h, no caso do jantar. Isso dará mais mobilidade ao sócio, que poderá, por 
exemplo, passear na região e almoçar ou jantar fora.
 
 

 Existem na região algumas opções de lazer e entretenimento, como passeio no 
Parque de Itaipava, andar de quadriciclo, conhecer o Vale do Amor, aventurar-se nas 
trilhas da Pedra de Itaipava, do Cortiço e do Castelinho e apaixonar-se pelo visual do 
Mirante de Itaipava. Para saber mais informações de programas ao ar livre, é só 
acessar o site “Sou Petrópolis” 
(https://soupetropolis.com/2020/10/27/20-programas-ao-ar-livre-para-fazer-em-petro
polis/).  

 Mais informações no site www.pousadaclubeitaipava.com.br.
 
 • RESERVAS – 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 determinadas regras Confira na seção “Reservas” do site da pousada 
(www.pousadaclubeitaipava.com.br) todas as condições para levar o 
seu pet.
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