
E mais: a promoção “Melhor da Serra” 
traz � nais de semana de maio e junho com 

pacotes econômicos
A Pousada AFBNDES é um lugar agradável para os associados e seus convidados usufruírem de 

diversas maneiras. Um bom papo com os amigos na varanda do bar central, acompanhado de vinho, 
de petiscos e da natureza como testemunha. Relaxar e descansar nos aconchegantes quartos... e 
quem preferir, poderá aproveitar as nossas dicas, neste texto, de passeios, entretenimento e compras. 
E o melhor: os pacotes econômicos da promoção “Melhor da Serra”. Venha ser feliz em Itaipava.

PASSEIOS E ENTRETENIMENTO

Opções de passeios não faltam, como, por exemplo, caminhar no Parque Municipal, 
que fica na Estrada União Indústria 10.0000 e é a maior área pública da cidade de 
Petrópolis. São 150 mil metros quadrados de extensão. Lá o associado vai encontrar 
uma ciclovia, que também pode ser usada para caminhadas e corridas, pistas de skate 
e Pump Track. O novo point do parque é o balanço gigante instagramável que fica em 
uma ruína, à direita da pista de ciclismo.

Outra opção de passeio é visitar o Conecta Orgânica, que se define como “um espaço 
de experiências holísticas e criativas que oferece oficinas, palestras, música ao vivo, 
moda”, entre outros serviços. Fica na Cascata do Imbuí. Contato pelo tel. (24) 2222-2363.

Que tal um cineminha? O Cine Itaipava, que fica no Shopping Estação Itaipava, é 
uma boa opção de entretenimento. Para saber sobre a programação de filmes, acessar o site https://
soupetropolis.com/programacao-do-cinema. Mais informações pelo tel. (24) 2222-3424.

COMPRAS

Quem gosta de fazer compras, a região de Itaipava é repleta de oportunidades. 
Desde a tradicional Feirinha de Itaipava, passando por estabelecimentos 
diferenciados, como a loja Arteiro (Estr. União e Indústria, 9155), que é referência de 
arte popular brasileira em Itaipava, e a Cerâmica Luiz Salvador (Estr. União e Indústria, 
10588), com as suas coleções versáteis, que servem para todas as ocasiões, até os 
shoppings da região, onde destacamos três que ficam na Estrada União e Indústria: 
Itaipava (nº 10.341), Tarrafa’s (nº 10.395) e Estação Itaipava (nº 11.000).

Quem gosta de fazer compras, a região de Itaipava é repleta de oportunidades. 
Desde a tradicional Feirinha de Itaipava, passando por estabelecimentos 
diferenciados, como a loja Arteiro (Estr. União e Indústria, 9155), que é referência de 
arte popular brasileira em Itaipava, e a Cerâmica Luiz Salvador (Estr. União e Indústria, 
10588), com as suas coleções versáteis, que servem para todas as ocasiões, até os 
shoppings da região, onde destacamos três que ficam na Estrada União e Indústria: 



MUSEUS

O roteiro de museus também é bastante interessante. 
Destacamos quatro: Imperial (Rua da Imperatriz, 220, 
Centro, tel. 24 2233-0300); de Cera (Av. Barão de Amazonas, 
35 – Centro, tel. 24 2249-1595); de Porcelana (Av. Barão de 
Amazonas, 88 – Centro, tel. 24 2245-2876); e do Artesanato 
(Rua Coronel Veiga, 1734 - Coronel Veiga, tel. 24 3111-4944).

PROMOÇÃO

A Pousada AFBNDES elaborou uma promoção com o clima gostoso do outono e a economia 
no bolso que as pessoas desejam. Chegou o “Melhor da Serra”, que traz pacotes econômicos para 
os meses de maio e junho (não estão dentro desses pacotes os feriados prolongados e finais 
de semana com eventos temáticos). Com essa promoção, os associados poderão viajar com os 
familiares, seja eles associados ou não, pagando pouco e aproveitando para descansar e relaxar 
na Pousada AFBNDES. 

PACOTE ECONÔMICO

O pacote econômico “Melhor da Serra” começa às 17h de sexta-feira, termina às 17h de domingo 
e conta com café da manhã. O serviço de restaurante da Pousada funcionará a partir de 15 
apartamentos alugados (30 hóspedes) 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.

O pacote econômico “Melhor da Serra” pode ser parcelado em 10 vezes sem juros no cartão de 
crédito. Lembrando que crianças de até 4 anos não pagam.

PET FRIENDLY

A Pousada AFBNDES está aceitando cães e gatos, dentro de determinadas regras. Confira na 
seção “Reservas” do site da pousada (www.pousadaafbndes.com.br). Aproveite e faça logo a sua 
reserva, já que o número de apartamentos para esse tipo de hospedagem é limitado. 

RESERVAS

Quer dizer: não vão faltar motivos para passar um fim de semana de maio e de junho na 
Pousada AFBNDES. Reservas pelos números de WhatsApp (21) 99214-4870 e (21) 99439-9483,

ou pelo tel. 0800-2326337, das 10 às 17h.


