
Ô trem bão!
Duas festas caipiras 

no nosso arraiá!

Ô trem bão! Estão abertas as reservas para as 
festas caipiras da Pousada AFBNDES

Eventos contarão com a promoção que dá direito à cortesia de uma criança com até 12 anos de 
idade, no mesmo apartamento, acompanhadas dos pais ou responsáveis (dois adultos). 

Anarriê! Tem pipoca, tem quentão e muita comemoração. Já estou sentindo o cheirinho de milho cozido, 
churrasquinho, bolo de aipim, cachorro-quente... Huuuummm! Que delícias! A Pousada AFBNDES traz para os 
seus associados as tradicionais festas caipiras, no mês de julho.

Como ocorreu em 2021, faremos mais de uma festa. A primeira será no � nal de semana de 1º a 3 de julho. 
A segunda, na semana seguinte (de 8 a 10). Os eventos contarão com recreação, músicas típicas, jogos e muita 
comida gostosa. O tempo frio é um convite para as brincadeiras e danças.

Não vão faltar as roupas típicas, como o vestido bem rodado e o chapéu com tranças, para as mulheres, e 
as calças remendadas, chapéu de palha, camisa xadrez e botas, para os homens. Sem esquecer da tradicional 
fogueira e da linda e alegre decoração de bandeirinhas coloridas. 

As brincadeiras com crianças e adultos contarão com a arretada Turma do Tio Salsicha. É isso mesmo que você 
está lendo! Esses recreadores vão inventar brincadeiras mil e farão também a animação musical.

Os pacotes dos � nais de semana das festas caipiras terão início às 17h de sexta-feira, se encerram às 17h do 
domingo e contarão com pensão completa. A festividade acontecerá sábado à noite

.

CRIANÇA DE GRAÇA

Os eventos contarão com a promoção que dá direito à cortesia de uma criança 
com até 12 anos de idade, no mesmo apartamento, acompanhadas dos pais ou 
responsáveis (dois adultos), sócios ou não.

PET FRIENDLY

A Pousada está aceitando cães e gatos, dentro de determinadas regras. Con� ra na seção “Reservas” do site da 
pousada (www.pousadaafbndes.com.br).

RESERVAS

As reservas na Pousada AFBNDES devem ser feitas pelos números 
de WhatsApp (21) 99214-4870 e (21) 99439-9483, ou pelo telefone 0800-2326337, das 10 às 17h. 

Mais informações sobre o pacote no site www.pousadaafbndes.com.br.


