As dicas abaixo são de fundamental importância para que todos tenham uma hospedagem tranqüila.
Portanto leia por completo e com atenção.

Check-in às 13h - Check- Out até às 12h.
- Cada diária inclui café da manhã e serviço de arrumação do apartamento.*
- A energia é 220v
- O café da manhã será servido das 7:30h às 9:30h.
- Horário da piscina: das 8:30h às 21h.
- Crianças até 5(Cinco) anos não pagam diária, desde que seus responsáveis estejam com apenas uma criança neste faixa etária
e acomodada no mesmo apto, com cama de casal.
- O fornecimento de leito para crianças de até 5 anos, quando cortesia, será concedido conforme disponibilidade da pousada.
- Caso o hóspede solicite colchão extra, será cobrada uma taxa de R$ 10,00.
* A arrumação será feita até às 11:30h, com o apto. desocupado. Caso não queira ser incomodado comunique a recepção.
* Crianças e bebes deverão usar fraldas ou protetores de colchão trazidos pelos pais. Em qualquer eventualidade será cobrado
taxa de higienização do colchão (R$ 90,00)

Caso o apto. esteja disponível, e com aviso prévio na recepção, cobramos:
* 10% do valor da diária por hora excedente;
* Permanência até às 18h, será cobrado mais meio diária;
* Após às 18h será cobrado uma nova diária;
* Após o horário do check-out nos reservamos o direito de retirar os pertences, limpar e liberar o apto à outros hóspedes.
- Bebidas e alimentos trazidos pelos hóspedes deverão ser consumidos dentro do apto. sendo proibido o consumo nas varandas e
áreas comuns da pousada. Obs: Caso queira utilizar nossas instalações para consumo será cobrado uma taxa extra de R$
10,00/pessoa.

Fica proibido:
* Levar cooler ou ispor para a área da piscina;
* Transferir mesas e cadeiras da piscina para as varandas e interior dos aptos;
* A entrada de churrasqueira elétrica, micro-ondas, aparelhos de fondue, etc;
* Fumar dentro dos aptos
* Estender roupas nas varandas, sendo assim, não nos responsabilizamos por eventuais extravios.

Dicas importantes:
- Somente os hóspedes da pousada podem permanecer no interior dos aptos. A entrada de pessoas que não estão hospedadas só
será autorizada mediante pagamento antecipado de taxa extra, passando pra a condição de hóspede e conseqüentemente
haverá a obrigatoriedade de preenchimento de ficha.
- As visitas deverão aguardar na recepção, NÃO É PERMITIDO O USO DA PISCINA.
- Para não serem incomodados, e não incomodarem, favor não ligar aparelhos de som nas varandas, aptos e piscina (Utilize fone
de ouvido). Respeitar a lei do silêncio: entre 22h até às 7h.
* Ajude-nos a preservar o meio ambiente: Por motivos ecológicos a roupa de cama/banho será substituída de três em três dia.
Caso solicite a troca ou algum item extra, fora desse prazo, poderá ser atendido, segundo disponibilidade da pousada e mediante
pagamento de taxa de R$ 4,00/peça. Em caso de eventualidade, entre em contato com a recepção.
* Toalhas de praia diária de R$ 4,00, retirada e devolução deve ser feita na recepção no mesmo dia. Em caso de perda ou dano,
será cobrado equivalente, conforme tabela fixada no apto.
- Por questões de segurança solicitamos fechar torneira e chuveiro, desligar as lâmpadas, TV e ar condicionado ao sair do apto. A
pousada reserva-se o direito de desligar quaisquer aparelhos elétricos e/ou eletrônicos deixados em funcionamento no aptos. na
ausência do hóspede.
- É proibida a saída do hóspede portanto quaisquer objetos da pousada (toalha, lençol, travesseiros, copos, etc.).
- As toalhas das acomodações não podem ser levadas para a praia ou piscina. Solicite toalhas de praia na recepção
- O conteúdo do frigobar que for retirado e não consumido será cobrado. Caso tenha algo para colocar, pedimos que acomodem
suas coisas junto com as que lá estão.
- Não fornecemos, nem emprestamos: louças, talheres, condimentos. etc..

