
 

 

REAJUSTE DE PREÇOS E 
PARCELAMENTOS DA 

HOSPEDAGEM EM 3, 6 E 12 VEZES 
 

Tabela de Preços válida a partir de 1º de junho de 2019 

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 simples (com café da manhã). 

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

TIPO DE 
HÓSPEDE  

     DIÁRIA COMPLETA 
(café da manhã, almoço e jantar) 

 DIÁRIA SIMPLES 
(café da manhã)  

PERNOITE  
 (seguido de diária 

completa)  

SÓCIO R$170,00          R$99,00  R$64,00 

CONVIDADO R$204,00        R$119,00  R$78,00 

  CRIANÇA*  R$85,00          R$49,00  R$32,00 
 

TAXA DE PERMANÊNCIA  REFEIÇÕES AVULSAS 

Adulto R$47,00  Café da Manhã R$26,00 (adulto) e R$13,00 (criança*) 

Criança* R$23,50  Almoço ou Jantar R$47,00 (adulto) e R$23,50 (criança*) 

*5 a 12 anos 

OPÇÕES DE PARCELAMENTOS 
Nº DE PARCELAS NO 
CARTÃO DE CRÉDITO 

ACRÉSCIMO NOS VALORES DA 
HOSPEDAGM (APLICADO NA 

TABELA ACIMA) 

03 0% 

06 6% 

12 12% 
Observação: A reserva prevê um sinal de 50% no ato da contratação e os 50% restantes pagos na pousada, quando da 

hospedagem. Outras despesas, como, por exemplo, de bar e bombonière, não estão dentro do parcelamento, sendo pagas 
de uma só vez  com dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito.  

Excepcionalmente, para os pacotes dos feriados prolongados e eventos promovidos pela AFBNDES, a hospedagem 
poderá ser parcelada em até 6 vezes sem juros. Nas reservas normais serão acrescidos os percentuais de parcelamento da 
tabela acima. 

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

junho, julho e dezembro), 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. 

 
CONTINUA NO VERSO 


