
Incluso nas Diárias

• Café da Manhã  completo com frutas do pomar do VALE 

• Chá da Tarde diário 

• Jantar especial "Peixada do Solon" (segundas ou quintas-feiras)

• Transfers Aeroporto - Pousada - Aeroporto

• TV via satélite SKY com + de 80 canais 

• Serviços de Praia  (toalha de praia, cadeira de praia e guarda sol).

• As diárias iniciam-se às 14h. e encerram-se  às 12h. (late check-out sujeito a disponibilidade)

• Já incluso 5% de ISS nas diárias; NÃO cobramos taxa de serviço em nossas diárias

• Crianças até 5 anos FREE (01 por apartamento). 

• Tarifas acima não se aplicam para o Réveillon. 

• Cama extra nas suítes disponível sob consulta. Valor adicional de R$ 290,00 (Baixa Temporada) e 

R$ 360,00 (Alta Temporada)

• Aceitamos Cartões de Credito

• FORMA DE PAGAMENTO : Verifique a condição na solicitação da reserva

* Decoração com flores, Espumante de boas vindas, Café da manha 1.o dia servido na suíte

* A PARTIR DE 07 DIÁRIAS - massagem relaxante para o casal

E-mail - reservas@pousadadovale.com site: www.pousadadovale.com

fone: + 55 81 3619- 1293  / Celular -+55 81 99613-1001    

Atendimento Pessoa Física São Paulo: (11) 3046-4066 - skype: pousadadovale3

Alteração ou Cancelamento até 30 dias da entrada do hóspede, devolução total.

Esta política de cancelamento não é válida para o pacote de Reveillon.

Para informações sobre Reveillon, favor entrar em contato com nosso setor de reservas.

POLITICA DE CANCELAMENTO 

Devido a dificuldade de realocação das reservas em prazos inferiores a 30 dias da data, os cancelamentos /alterações feitos 

abaixo de 30 dias da data de entrada da reserva do hóspede não haverá devolução do valor da reserva.

Não haverá reembolso em caso de perdas de diárias oriundos de problemas com transporte aéreo, seja por problemas da 

companhia aérea ou condições climáticas.

No caso de pagamento da reserva efetuado via cartão de crédito, a Pousada do Vale se reserva o direito de descontar do 

valor a reembolsar ao hóspede os custos de taxas de administração cobradas pelas as administradoras dos cartões. Serão 

descontados os custos das transferências internacionais.

PRESENTES DO VALE  LUA DE MEL

CONDIÇÕES GERAIS 2018

• Internet  WI-FI com acesso gratuito (Internet de baixa velocidade devido a limitação de oferta na ilha) 

• Menores de 12 anos para a suite DUPLEX, somente com a autorização dos pais ou responsáveis

PROMOÇÃO ESPECIAL DO VALE

• A PARTIR DE 07 DIÁRIAS - DESCONTO DE 10 % NO VALOR DA TABELA

Informacoes gerais 

• Serviço de Concierge (dicas, serviços, restaurantes, atividades, veículos) 

mailto:%20reservas@pousadadovale.com
http://www.pousadadovale.com/
http://www.pousadadovale.com/


ALTA TEMPORADA E FERIADOS

CATEGORIAS DESCRIÇÃO SGL DBL TPL QDPL

COMBO DO VALE 2 Suítes categoria Superior com preço especial para grupos ou famílias *** *** *** R$ 2,950.00

                       TABELA DE PREÇOS 

SUÍTES STANDARD             

Arraia e Tubarão         

Área de aprox. 25 m
2
,  varanda privativa,ar condicionado split, ventilador de teto, 

telefone, internet Wi-fi, TV LCD com mais de 80 canais SKY, frigobar, cofre 

individual, secador de cabelo, camas box king size casal ou solteiro, lençois de 

algodão 300 fios e cortinas com black out 

R$ 1,170.00 R$ 1,400.00 ***

2018

***

***

SUÍTES SUPERIOR          

Polvo, Caranguejo, Fragata, 

Mero, Golfinho 

Área de aprox. 30 m
2
, varanda privativa, ar condicionado split, telefone, internet Wi-

fi, TV LCD com mais de 80 canais SKY , frigobar, cofre individual, secador de cabelo, 

camas box king size casal ou solteiro, lençois de algodão 300 fios e cortinas com 

black out 

R$ 1,360.00 R$ 1,650.00 *** ***

SUÍTES PREMIUM                  

Marlim e Sebito

Área de aprox. 35 m
2
, varanda privativa com rede, ar condicionado split, ventilador 

de teto, telefone, internet Wi-fi, TV LCD com mais de 80 canais SKY, frigobar, cofre 

individual, secador de cabelo, camas box king size casal ou solteiro, lençois de 

algodão 300 fios e cortinas com black out 

R$ 1,450.00 R$ 1,750.00 R$ 2,100.00

VÁLIDO PARA JANEIRO/JULHO/DEZEMBRO NATAL (de 21 A 26/12) /  FERIADOS NACIONAIS 2018 (CONF. RELAÇÃO ABAIXO)

 Relação dos Feriados Nacionais 2017

Carnaval de 09/02 a 14/02; Páscoa 29/03 a 01/04; Tiradentes 20/04 a 22/04; Dia do Trabalho 28/04 a 01/05; Corpus Christi 31/05 a 03/06; Independência do 

Brasil 06/09 a 09/09; N. Sra. Aparecida 11/10 a 14/10; Finados 01/11 a 4/11; Proclamacao da República 14/11 a 18/11

R$ 2,700.00

R$ 2,550.00* 

(somente Suíte 

Tartaruga)

APARTAMENTO DUPLEX 

Lagosta 

Dois pavimentos com área de aprox. 55 m
2
, 2 varandas privativas com rede, 2 ar 

condicionados split, telefone, internet Wi-fi, 2 TVs LCD com mais de 80 canais SKY, 

frigobar, cofre individual, secador de cabelo, camas box king size casal ou solteiro, 

lençois de algodão 300 fios e cortinas com black out (Obs. este apto. tem apenas 1 

WC no térreo)

R$ 1,950.00 R$ 1,950.00 R$ 2,450.00

SUÍTE MASTER                           

Atobá e Tartaruga *         

Área de aprox. 40 m
2
, banheira de hidromassagem, varanda privativa com rede, ar 

condicionado split, telefone, ventilador de teto, internet Wi-fi, TV LCD com mais de 

80 canais SKY, frigobar, cofre individual, secador de cabelo, camas box king size 

casal ou solteiro, lençois de algodão 300 fios e cortinas com black out 

R$ 1,550.00 R$ 1,850.00 R$ 2,250.00

http://www.pousadadovale.com/


CATEGORIAS DESCRIÇÃO SGL DBL TPL QDPL

COMBO DO VALE 2 Suítes categoria Superior com preço especial para grupos ou famílias *** *** *** R$ 2,450.00

                       TABELA DE PREÇOS 

                     MEDIA TEMPORADA

SUÍTES STANDARD                      

Arraia e Tubarão                      

Área de aprox. 25 m
2
,  varanda privativa,ar condicionado split, ventilador de teto, 

telefone, internet Wi-fi, TV LCD com mais de 80 canais SKY, frigobar, cofre 

individual, secador de cabelo, camas box king size casal ou solteiro, lençois de 

algodão 300 fios e cortinas com black out 

R$ 950.00 R$ 1,150.00 ***

2018

***

***

SUÍTES SUPERIOR                  

Polvo, Caranguejo, Fragata, 

Mero, Golfinho 

Área de aprox. 30 m
2
, varanda privativa, ar condicionado split, telefone, internet Wi-

fi, TV LCD com mais de 80 canais SKY , frigobar, cofre individual, secador de cabelo, 

camas box king size casal ou solteiro, lençois de algodão 300 fios e cortinas com 

black out 

R$ 1,100.00 R$ 1,350.00 *** ***

SUÍTES PREMIUM                                 

Marlim e Sebito

Área de aprox. 35 m
2
, varanda privativa com rede, ar condicionado split, ventilador 

de teto, telefone, internet Wi-fi, TV LCD com mais de 80 canais SKY, frigobar, cofre 

individual, secador de cabelo, camas box king size casal ou solteiro, lençois de 

algodão 300 fios e cortinas com black out 

R$ 1,200.00 R$ 1,450.00 R$ 1,750.00

VÁLIDO PARA FEVEREIRO, MARÇO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO (1 a 21/12/17)*                                                                                             

* exceto feriados nacionais e pacote de Natal conf. relação na tabela de alta temporada.

R$ 2,250.00

SUÍTE MASTER                         

Atobá e Tartaruga *           

Área de aprox. 40 m
2
, banheira de hidromassagem, varanda privativa com rede, ar 

condicionado split, telefone, ventilador de teto, internet Wi-fi, TV LCD com mais de 

80 canais SKY, frigobar, cofre individual, secador de cabelo, camas box king size 

casal ou solteiro, lençois de algodão 300 fios e cortinas com black out 

R$ 1,250.00 R$ 1,550.00 R$ 1,900.00

R$ 2,150.00* 

(somente 

Suíte 

Tartaruga)

APARTAMENTO DUPLEX 

Lagosta 

Dois pavimentos com área de aprox. 55 m
2
, 2 varandas privativas com rede, 2 ar 

condicionados split, telefone, internet Wi-fi, 2 TVs LCD com mais de 80 canais SKY, 

frigobar, cofre individual, secador de cabelo, camas box king size casal ou solteiro, 

lençois de algodão 300 fios e cortinas com black out (Obs. este apto. tem apenas 1 

WC no térreo)

R$ 1,600.00 R$ 1,600.00 R$ 2,050.00

http://www.pousadadovale.com/


CATEGORIAS DESCRIÇÃO SGL DBL TPL QDPL

COMBO DO VALE 2 Suítes categoria Superior com preço especial para grupos ou famílias *** *** *** R$ 2,100.00

VÁLIDO PARA  ABRIL, MAIO, JUNHO*                                                                                                                                                                                         

* exceto feriados nacionais conf. relação na tabela de alta temporada.

APARTAMENTO DUPLEX 

Lagosta 

Dois pavimentos com área de aprox. 55 m
2
, 2 varandas privativas com rede, 2 ar 

condicionados split, telefone, internet Wi-fi, 2 TVs LCD com mais de 80 canais SKY, 

frigobar, cofre individual, secador de cabelo, camas box king size casal ou solteiro, 

lençois de algodão 300 fios e cortinas com black out (Obs. este apto. tem apenas 1 

WC no térreo)

R$ 1,350.00 R$ 1,350.00 R$ 1,750.00 R$ 1,900.00

R$ 1,800.00* 

(somente Suíte 

Tartaruga)

SUÍTES PREMIUM                    

Marlim e Sebito

Área de aprox. 35 m
2
, varanda privativa com rede, ar condicionado split, ventilador 

de teto, telefone, internet Wi-fi, TV LCD com mais de 80 canais SKY, frigobar, cofre 

individual, secador de cabelo, camas box king size casal ou solteiro, lençois de 

algodão 300 fios e cortinas com black out 

R$ 1,000.00 R$ 1,250.00 R$ 1,500.00 ***

SUÍTE MASTER                         

Atobá e Tartaruga *           

Área de aprox. 40 m
2
, banheira de hidromassagem, varanda privativa com rede, ar 

condicionado split, telefone, ventilador de teto, internet Wi-fi, TV LCD com mais de 

80 canais SKY, frigobar, cofre individual, secador de cabelo, camas box king size 

casal ou solteiro, lençois de algodão 300 fios e cortinas com black out 

R$ 1,050.00 R$ 1,300.00 R$ 1,600.00

R$ 1,150.00 ***

                       TABELA DE PREÇOS 

                     BAIXA TEMPORADA

SUÍTES STANDARD                      

Arraia e Tubarão                      

Área de aprox. 25 m
2
,  varanda privativa,ar condicionado split, ventilador de teto, 

telefone, internet Wi-fi, TV LCD com mais de 80 canais SKY, frigobar, cofre 

individual, secador de cabelo, camas box king size casal ou solteiro, lençois de 

algodão 300 fios e cortinas com black out 

R$ 850.00 R$ 1,000.00 ***

2018

***

***
SUÍTES SUPERIOR                     

Polvo, Caranguejo, Fragata, 

Mero, Golfinho 

Área de aprox. 30 m
2
, varanda privativa, ar condicionado split, telefone, internet Wi-

fi, TV LCD com mais de 80 canais SKY , frigobar, cofre individual, secador de cabelo, 

camas box king size casal ou solteiro, lençois de algodão 300 fios e cortinas com 

black out 

R$ 950.00

http://www.pousadadovale.com/

