Tarifas e Condições 2022/2023
(Até Março2023)
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 m2de deck externo. Possuem amplo banheiro, secador de cabelo,
cama king size extra large, ventilador de teto, ar condicionado
quente/frio split hi-wall inverter 24000BTU, máquina de café
Nespresso, wi-fi, quarto/saleta de estar com lareira, frigobar, smart
LED 4K TV50”, Sky Cinema HD e abajur cromoterápico com carregador
de celular por indução.
- duas Suítes com 25 e 35m2 cada, com amplo banheiro, secador de
cabelo, cama king ou queen size, ventilador de teto, ar condicionado
quente/ frio split hi-wall inverter 12000BTU, smart LED 4K TV50”, Sky
Cinema HD, máquina café Nespresso, frigobar, wi-fi e abajur
cromoterápico com carregador de celular por indução.
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, exceto
feriados:

1.Alta Estação (Novembro e Dezembro 2022 e Janeiro, Fevereiro e
Março 2023):
R$1680 para Bangalô e R$1580 para Suíte.
2.Baixa Estação (Abril a Novembro 2022):
R$1480 para Bangalô e R$1280 para Suíte.
3.Feriados durante o ano, Pacote Final de Ano e Pacote Carnaval:
Favor consultar.
4.Preços refletem ocupação diária por até duas pessoas.
Café da manhã tipo brunch, roupa de cama e banho, cadeira, guardasol e toalha para praia, e serviço de manutenção diária da acomodação,
estão inclusos na tarifa.
Condições Gerais:
5.Somente aceitamos reservas para um mínimo de duas diárias.
6.Cama extra (máximo duas): a diária para cada cama extra está
incluso na tarifa para criança menor de12 meses, custa $450/dia para
criança entre 1 e 11 anos, e R$550/dia entre 12 e 16 anos. Para maiores
de 16 anos, consultar.
7.Check-in 15:00 e check-out 12:00. Consultar condições especiais para
late check-out e early check-in.
8.Pagamento: 50% do total da reserva para sua confirmação (após
recebimento do pagamento um e-mail ou what’sapp de confirmação de
reserva será enviado) e 50% no ato do check-out.
Aceitamos cartões de crédito e débito para o pagamento do saldo da
reserva. Para pagamento do 50% do total da reserva, devido no ato da
reserva, somente aceitamos transferência bancária.

9.Cancelamentos:
Nossas tarifas não são reembolsáveis. 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.
Nossas reservas não são passíveis de remarcação.
10. Não aceitamos pets.
11.A privacidade, o conforto e um ambiente quieto e sossegado são
parte importante da nossa proposta. Portanto, com o intuito de
garantir a privacidade e a exclusividade do nosso espaço, e de todos os
nossos hóspedes, não permitimos visitantes ou convidados na
propriedade.
O acesso a propriedade somente e’ permitido para hóspedes com
reserva confirmada.

