
Feriadão
Corpus Christi
com diária grátis!

FERIADÃO DE CORPUS CHRISTI TERÁ DIÁRIA GRÁTIS
É o último feriado prolongado do 1º semestre de 2022. Depois, só em novembro. Aproveite 

a promoção e leve toda a família!

Nada como um bom feriado para fugir do estresse do Rio de Janeiro, desfrutar de um ambiente gostoso e economizar 
na hospedagem. Aproveite a promoção de uma diária grátis do feriado prolongado de Corpus Christi (de 15 a 19 de 
junho) e faça logo a sua reserva. Isso mesmo! Você contrata quatro diárias e paga apenas três!

Com isso, os associados terão um estímulo a mais para viajar com os familiares, sejam eles associados ou não, 
pagando bem mais em conta. E não esquecemos da criançada: recreação na quinta, sexta e sábado. Mais um detalhe: é 
o último feriado prolongado do 1º semestre de 2022. Depois, só em novembro, no feriado prolongado da Proclamação 
da República (11 a 15).  

Além de descansar e aproveitar o lazer que a Pousada AFBNDES oferece, tem também a opção de fazer compras 
em Itaipava, como a Feirinha e os shoppings da região, além estabelecimentos diferenciados, como a loja Arteiro, que é 
referência de arte popular brasileira em Itaipava, e a Cerâmica Luiz Salvador, com as suas coleções versáteis, que servem 
para todas as ocasiões.

O pacote do feriadão de Corpus Christi começa às 17h do dia 15/06 (quarta-feira), termina às 17h do dia 19/06 
(domingo) e conta com café da manhã. O serviço de restaurante da Pousada funcionará a partir de 15 apartamentos 
alugados (30 pessoas) e poderá ser contratado de maneira avulsa. É só avisar com antecedência que deseja almoçar ou 
jantar. Caso não funcione, o hóspede poderá solicitar serviço de delivery e almoçar e jantar no restaurante da Pousada, 
com talheres, copos e pratos cedidos pela sede campestre. A recepção da Pousada possui um cadastro com várias 
opções de delivery.

PACOTE

Para o associado ter uma ideia do impacto da promoção, vamos citar um exemplo: um casal sócio em apartamento 
Master pagaria pelo pacote do feriadão Corpus Christi o valor de R$1.450,00. Com o referido desconto (uma diária 
grátis), esse valor cai para apenas R$1.087,50, podendo pagar em 10 vezes sem juros de R$108,75.

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). Aproveite e faça logo a sua reserva para passar o feriadão com seu animal de 

estimação, já que o número de apartamentos para esse tipo de hospedagem é limitado.

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.


