
Festas caipiras agitam mês de julho
na Pousada Clube Itaipava

Está chegando uma época boa do ano, quando o clima já sinaliza a en-
trada do inverno e todos podem curtir a tradicional Festa Caipira da 
Pousada Clube Itaipava. Só que este ano, devido a situação da segu-
rança sanitária, a AFBNDES vai realizar quatro festas na sede campes-
tre, no mês de julho, com capacidade reduzida: serão disponibilizados 
19 apartamentos em cada �m de semana (a Pousada possui 38 apo-
sentos). As datas são as seguintes: 1ª festa – 2, 3 e 4; 2ª festa – 9, 10 e 
11; 3ª festa – 16, 17 e 18; 4ª festa – 23, 24 e 25. Dessa maneira, pode-
mos atender os sócios com segurança e sem aglomeração, mas sem 
perder o gostinho do autêntico “arraiá”.

Teremos as tradicionais barraquinhas com as comidas e bebidas típi-
cas, mas haverá uma pessoa para servir. Doces e salgados virão emba-
lados. As barraquinhas de jogos serão cercadas de todos os cuidados. 
Na “Pescaria”, as varas serão sempre higienizadas a cada uso, bem 
como as bolas da barraca “Boca do palhaço” e os dardos do “Acerte no 
Alvo”. Além disso, cada participante usará luvas plásticas descartáveis 
ao jogar e as prendas estarão embaladas.

As brincadeiras com crianças e adultos serão adaptadas à nova reali-
dade: manterão a distância entre os competidores. A quadrilha impro-
visada terá uma formação diferente, com as pessoas não �cando pró-
ximas. A máscara será obrigatória nas brincadeiras e no uso das barra-
quinhas, só sendo retirada na hora de comer e beber.

Duas atrações importantes estarão, com certeza, no evento: a fogueira 

e a música ao vivo, tocando os tradicionais sucessos caipiras. Nesse 
sentido, vá preparando o traje, separe a blusa quadriculada, o chapéu 
estiloso, a saia rodada e a bota de montaria. É tempo de laço de �ta, 
de renda e remendo colorido, de Maria Chiquinha, de chapéu de 
palha, paçoca, bolo de milho e canjica. “Arraiá do bão conta com cai-
piras arretados, sô”!

O pacote do �nal de semana terá início às 17h de sexta-feira, se encer-
rando às 17h do domingo, com pensão completa. A Festa Caipira 
acontecerá na noite de sábado.

As reservas deverão ser efetuadas na AFBNDES pelo WhatsApp (21) 
99214-4870. O valor do pacote para casal sócio sai por apenas 10 par-
celas de R$128,00 sem juros, no cartão de crédito.

E mais:
“Criança Feliz!” – Promoção que dá direito à cortesia de duas crian-
ças com até 12 anos de idade, no mesmo apartamento, acompanha-
das dos pais ou responsáveis. Válida para os pacotes da Festa Caipira, 
do Festival Gourmet de Corpus Christi e Dia dos Namorados.

Sky e Internet – A Pousada conta com sinal de Internet bem mais po-
tente e TV por assinatura Sky em todos os apartamentos.

Pet friendly – A unidade de lazer está aceitando cães e gatos dentro 
de determinadas regras. Con�ra na seção “Reservas” do site da pousa-
da todas as condições para levar o seu pet.

Mais informações em www.pousadaclubeitaipava.com.br.
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