
 

         
Tabela de Preços 

Válida a partir de 15 de agosto de 2016 

 

Esta é a tabela de preços da Pousada Clube Itaipava. Nela, o associado tem duas opções de 
diárias: completa (com café da manhã, almoço e jantar) e por número de pessoas no quarto com 
café da manhã. 

Nos feriados prolongados (Carnaval, Páscoa, 1º de Maio etc.) e eventos promovidos pela 
AFBNDES (Festa Caipira, Festa Árabe, Queijos & Vinhos etc.) são praticados pacotes fechados, com 
os valores baseados na diária completa, mais o custo do evento (quando for o caso), não havendo 
a possibilidade de contratação por número de pessoas no quarto. 

Reservas no Setor de Atendimento da AFBNDES. Mais informações pelos telefones (21) 2532-
0163 e 2532-0704 (de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h). 

 

DIÁRIA COMPLETA 
(valores em R$) 

 DIÁRIA CONFORME O NÚMERO DE PESSOAS POR 
QUARTO, COM CAFÉ DA MANHÃ (***) 

Sócio Diária Pernoite (**)  Ocupação  Valores 
sócio 

Valores 
convidado 

Titular 157,00 59,00  Single   90,00 99,00 

Acompanhante 149,00 54,00  Duplo 170,00 187,00 

Criança (*) 79,00 34,00  Triplo 250,00 275,00 

Convidado Diária Pernoite (**)  Quádruplo 330,00 363,00 

Titular 179,00 77,00  Quíntuplo 410,00 451,00 

Acompanhante 170,00 72,00  Sêxtuplo 490,00 539,00 

Criança (*)  91,00 38,00  Acima de 6 pessoas 
(até 10****) 

580,00 638,00 

(*) 5 a 11 anos    Criança (5 a 11 anos)   50,00 55,00 
(**) Seguido de diária completa  (***) Preços para sócios e convidados 

 (****) somente no aposento 17 
 

TAXA DE PERMANÊNCIA (valores em R$)  

Adulto 45,00 

Criança (*) 22,50 

(*) 5 a 11 anos  
 

ALMOÇO, JANTAR E CAFÉ DA MANHÃ  AVULSOS 
(valores em R$)  

Sócio Almoço Jantar Café da Manhã 

Titular 45,00 45,00 25,00 

Acompanhante 45,00 45,00 25,00 

Criança (*) 22,50 22,50 12,50 

Convidado Almoço Jantar Café da Manhã 

Titular 45,00 45,00 25,00 

Acompanhante 45,00 45,00 25,00 

Criança (*) 22,50 22,50 12,50 

  (*) 5 a 11 anos   
 

Vide verso 



 

Descontos e parcelamentos 
A AFBNDES oferece aos associados desconto nas diárias e facilidade no pagamento, com o 

parcelamento das reservas. Confira: 5% de desconto nas diárias praticadas na baixa temporada 
(março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro) – de 11h de sexta-feira até 10h de 
segunda-feira –, exceto nas hospedagens com eventos da AFBNDES e nos feriados prolongados, 
quando serão praticados os valores normais da tabela. Na alta temporada (janeiro, fevereiro, julho e 
dezembro) não será aplicado o referido desconto. O parcelamento da hospedagem pode ser feito em 
até três vezes sem juros, no cartão de crédito. Outras despesas como bar e bombonière deverão ser 
pagas à vista.  
 

Ocupação dos quartos e cancelamento da diária 
Existe um procedimento para a ocupação de quartos com mais de quatro vagas na alta temporada, 

feriados prolongados e festividades. Será solicitado um mínimo de ocupantes por quarto, da seguinte 
maneira: quarto com 10 vagas deverão ter no mínimo seis hóspedes; quartos com seis vagas deverão 
ter no mínimo quatro hóspedes; quartos com cinco vagas deverão ter no mínimo três hóspedes. Por 
exemplo, caso duas pessoas queiram ocupar um desses quartos acima na alta temporada, feriados 
prolongados e festividades, deverão pagar pelo número mínimo de hóspedes exigido. A medida visa 
atender demanda feita por associados e racionalizar a ocupação dos quartos no período de grande 
procura por hospedagem na unidade.  

Conforme regulamento, o cancelamento da reserva poderá ser solicitado até o 5º dia útil anterior à 
data prevista para a estada. Neste caso ficará retido o valor de uma diária do titular. No caso de 
cancelamento após o 5º dia útil anterior a data prevista, será retido todo sinal da reserva. 
 

Horário da hospedagem e das refeições 
A diária começa às 11h e termina às 10h do dia seguinte. O pernoite acontece das 18h às 10h, 

seguido de diária completa.  A taxa de permanência inclui o almoço. A mesma será cobrada após o 
término da diária, prorrogando o período de uso do aposento, até às 17h. Após o horário estabelecido 
será cobrada outra diária completa ou por número de pessoas no quarto. 

As refeições contam com os seguintes horários: café da manhã – das 8h às 9h30; almoço – das 
12h30 às 14h30; jantar – das 19h às 20h30.  

Nos casos de diária simples, o jantar deverá ser solicitado até as 16h, na recepção da Pousada. 
 

Site da AFBNDES 
No site da AFBNDES (www.afbndes.org.br), acessando o link “Pousada Clube Itaipava”, você 

encontra esta tabela, fotos, mapa de localização, regulamento, calendário de sorteio dos fins de 
semana prolongados e outras informações sobre a unidade. 

 

Associação dos Funcionários do BNDES (AFBNDES) 
 

Sede Administrativa 
 

Avenida República do Chile, 100, sobreloja-
mezanino, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20139-900. Telefones: (21) 2532-0163 e 

2532-0704  

 Pousada Clube Itaipava (Sede Campestre) 
 

Rodovia Philúvio Cerqueira Rodrigues (Estrada Itaipava-
Teresópolis, BR 495) nº 5001, 

Madame Machado, Itaipava, Petrópolis (RJ), 
CEP 25745-001. A pousada fica a 5 quilômetros da 

rodoviária urbana de Itaipava. 
Telefones: (24) 2222-2579 e 2222-4987 

  


