
Ainda tem o Playground Aquático, divertido brinquedo que 
está na piscina infantil. Traga as crianças

Também será uma boa oportunidade para descansar e a criançada se divertir com a 
recreação no Playground Aquático. 

Além disso, tem 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.

A promoção “Taí, Gostei!” traz um combo de vantagens para os hóspedes! Con� ra:
- 10% de desconto no pagamento à vista.
- 5% no pagamento parcelado (em até 10 vezes sem juros).
- Gratuidade para a primeira criança (de 5 a 12 anos) no quarto, desde que acompanhada de dois hóspedes adultos 

pagantes no mesmo apartamento.
- Convidado hospedado no mesmo o apartamento de um associado, paga valor de sócio.
- Recreação especial envolvendo também o Playground Aquático.
- Super lanche no bar da piscina para a criançada.  

FORMA DE PAGAMENTO

Para quem pagar o pacote à vista, via PIX ou transferência bancária, 10% de desconto. No parcelado, em até 10 vezes 
sem juros, 5% de desconto. Con� ra no � nal deste texto, a tabela de preços.

ALMOÇO EXECUTIVO

O feriadão de Tiradentes/São Jorge (17h do dia 20 até 17h do dia 23/3) conta com café da manhã. Entretanto, o 
restaurante estará aberto na hora do almoço, com um cardápio que apresenta três opções de pratos executivos e um 
infantil, com preços convidativos (serviço À La Carte). O horário de funcionamento do almoço na Pousada AFBNDES é das 
12h30 até 14h30. O hóspede deverá solicitar, com antecedência no dia, que deseja almoçar. Esse pedido deve ser feito na 
recepção. O pagamento será feito à parte do valor da hospedagem. 

PET FRIENDLY

A Pousada AFBNDES 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, já que o número de apartamentos para esse 
tipo de hospedagem é limitado. 

RESERVAS

Reservas pelos números de WhatsApp (21) 99439-9483 e (21) 99214-4870, ou pelo tel. 0800-2326337, das 10 às 17h.

POUSADA AFBNDES VOLTA COM A PROMOÇÃO 
“TAÍ, GOSTEI!”, TURBINADA COM UM COMBO DE VANTAGENS 

NO FERIADÃO DE TIRADENTES/SÃO JORGE



Valores do pacote de hospedagem de sócio para o feriadão de 

Tiradentes/São Jorge (20 a 23/3) na Pousada AFBNDES,  com café 

da manhã e recreação com lanche 

1) Para pagamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito: 5% de desconto.

Tipo de hóspede Valor normal Valor com 
desconto de 5%

Valor do pacote de Casal R$1020,00 R$969,00 

Valor do pacote de Criancinha (de 0 a 4 anos) GRÁTIS GRÁTIS

Promoção: 1ª criança (de 5 a 12 anos) no quarto, desde que 
acompanhada de dois adultos pagantes no mesmo apartamento GRÁTIS GRÁTIS 

Valor do pacote de Criança (de 5 a 12 anos) R$255,00 R$242,25

Valor do pacote de Acompanhante Adulto (de 13 em diante) R$510,00 R$484,50

Tipo de hóspede Valor normal Valor com 
desconto de 10%

Valor do pacote de Casal R$1020,00 R$918,00 

Valor do pacote de Criancinha (de 0 a 4 anos) GRÁTIS GRÁTIS

Promoção: 1ª criança (de 5 a 12 anos) no quarto, desde que 
acompanhada de dois adultos pagantes no mesmo apartamento GRÁTIS GRÁTIS 

Valor do pacote de Criança (de 5 a 12 anos) R$255,00 R$229,50 

Valor do pacote de Acompanhante Adulto (de 13 em diante) R$510,00 R$459,00 

CONVIDADO DE SÓCIO PAGARÁ MAIS 20% EM CIMA DOS VALORES DE SÓCIO. MAS SE ESTIVER 

HOSPEDADO NO MESMO O APARTAMENTO DE UM ASSOCIADO, PAGARÁ VALOR DE SÓCIO.

2) Para pagamento à vista (transferência bancária ou PIX): 10% de desconto.

CONVIDADO DE SÓCIO PAGARÁ MAIS 20% EM CIMA DOS VALORES DE SÓCIO. MAS SE ESTIVER 

HOSPEDADO NO MESMO O APARTAMENTO DE UM ASSOCIADO, PAGARÁ VALOR DE SÓCIO. 

Obs.: estamos trabalhando com a tabela uni� cada na categoria Master.


