 


 


 


Tarifas e Condições para Reservas,
2021/2022 (Até Março 2022).
Somos uma pousada boutique que oferece aos seus
hóspedes a melhor localização, as melhores
acomodações e uma experiência única na Ilha do
Mel.
Dispomos de sómente cinco acomodações:
- três Bangalôs individuais, cada um
deles com 40m2 de área útil mais 12 m2
de deck. Possuem amplo banheiro privativo, cama
king size extra large, ventilador de teto, ar
condicionado quente/frio split hi-wall
inverter 24000BTU, máquina de café Nespresso, wifi, quarto/saleta de estar com
lareira, frigobar, smart LED 4K TV50” e Sky
Cinema HD.
- duas Suítes com 25 e 35m2 cada,
com amplo banheiro privativo, cama king ou queen
size, ventilador de teto, ar condicionado quente/
frio split hi-wall inverter 14000BTU, smart LED 4k
TV48”, Sky Cinema HD, máquina café Nespresso,
frigobar e wi-fi. Localizadas na sede da pousada,

 


 


com entrada individual, varanda coberta e redes
para descanso.
Bangalôs e Suítes possuem design e decoração
contemporâneos e exclusivos, acesso privado a praia
e estão cercados por amplo jardim nativo e natural.
Tarifas para uma diária, uma ou duas pessoas,
(em Reais),
+ Alta Estação ( Dezembro 2021 e Janeiro,
Fevereiro e Março 2022):
R$1280 para Bangalôs e R$1080 para Suítes;
+ Baixa Estação (Abril a Novembro 2021):
R$1080 para Bangalôs e R$980 para Suítes;
+ Feriados durante o ano, Pacote Final de
Ano e Pacote Carnaval:
Favor consultar.
Preços refletem ocupação diária por duas pessoas.
Somente aceitamos reservas para um mínimo de
duas diárias.
Cama extra (máximo duas): a diária para cada
cama extra está incluso na tarifa para criança
menor de 1 ano, custa $350/dia para criança entre

 


 


1 e 11 anos, e R$450/dia entre 12 e 16 anos. Para
maiores de 16 anos, consultar.
Check-in 15:00 e check-out 12:00. Consultar
condições especiais para late check-out e early
check-in.
Incluso na Tarifa: café da manhã, cadeira de praia,
guarda-sol e toalha.
Pagamento: 50% para confirmação da
reserva (após recebimento do pagamento um e-mail
de confirmação de reserva será enviado ) e 50% no
ato do check-out. Aceitamos cartões de crédito e
débito.
Cancelamentos: reservas canceladas pelos
hóspedes, reservas estas feitas diretamente conosco
ou indiretamente via agência de viagens ou
sites, por qualquer motivo, não terão os valores já
pagos a título de confirmação de reserva restituídos/
devolvidos. Reservamo-nos o direito de concordar
ou não com a remarcação da reserva para outro
período. Caso venhamos a concordar com a
remarcação, cobraremos uma taxa de remarcação
de R$250.

