PACOTE ESPECIAL RÉVEILLON 2020/2021
O Reveillón aqui em Fernando de Noronha é um período de muitas festas, baladas, gente bonita e animada!
No meio de todo este agito, escolher uma Pousada tranquila, com conforto e qualidade de serviços, para
descansar e recarregar as energias para as festas é essencial!
A pousada possui 12 acomodações divididas em 5 categorias, Suítes standard, Superior, Premium e Master,
todos localizados no Jardim Elizabeth, uma área tombada pela UNESCO por suas belezas naturais e
riquezas históricas. É uma área de 25mil m² de árvores frutíferas e mata nativa, cortada pelo riacho Mulungu
e enriquecida por construções históricas do século XVIII, garantindo uma área verde de beleza única e
atmosfera encantadora.

TARIFAS POR APARTAMENTO PACOTE 7 NOITES

Tipo de Apartamento
Suítes Standard **
Arraia e Tubarão
Suítes Superiores
Polvo**, Caranguejo **,
Mero, Fragata e Golfinho
Suítes Premium **
Cebito e Marlin
Suíte Master
Atobá e Tartaruga

Suíte Dupla

Suíte Tripla

Suíte Quádrupla

R$ 25.190,00
R$ 27.950,00
R$ 31.900,00

R$ 38.170,00

R$ 35.970,00

R$ 41.800,00

R$ 45.375,00

**aptos que aceitam uma cama extra, adicional de 15 % pelo pacote de 7 dias
Tarifas por apartamentos com taxas de serviço e ISS já inclusas;

o PACOTE 07 NOITES INCLUI:








07 noites de hospedagem no apartamento escolhido.
Traslados in/out.
Acesso à internet 24 horas.
Café da manhã completo
Especial chá da tarde, servido diariamente das 16h a 17h30.
Serviço de concierge com assessoria para agendamento de passeios.
Demais Serviços (toalha de praia, frescobol, cadeiras de praia, lojinha e guarda sol).

o PRESENTES DO VALE:



Espumante de boas-vindas
Jantar Menu Especial de Réveillon (Terça-feira 31/12)

o CONDIÇÕES GERAIS:




As Diárias iniciam-se às 14h00 e encerram-se às 13h00.
JÁ INCLUSO NAS DIÁRIAS - 10 % TAXA de SERVIÇO e 5 % de ISS
Crianças até 5 anos FREE (01 por apartamento).

o POLÍTICA DE CANCELAMENTO
Até 90 dias da entrada do hóspede, devolução total do total recebido. De 90 a 60 dias, devolução de 50 %
do valor da reserva, de 60 a 45 dias devolução de 25% do valor da reserva. Com menos de 45 dias da
entrada na pousada, não haverá devolução. Na hipótese de o pagamento ser feito por cartão de crédito,
reservamos o direito de abater as taxas de administração cobradas pelas administradoras nas devoluções
por cancelamento, seja qual for a hipótese acima.

Para fazer uma reserva ou se precisar de mais informações, entre em contato conosco!
É sempre um prazer atender!

Informações: +55 81 3619-1293 | WhatsApp: +55 81 99613-1001 | reservas@pousadadovale.com
www.pousadadovale.com

@pousadadovalenoronha | @restaurantedovalenoronha | @spavaledovalenoronha

