Pousada Pé Na Areia
Tarifário de Hospedagem Individual 2020/21
www.pousadapenanareia.tur.br

BAIXA TEMPORADA

MÉDIA TEMPORADA

Tarifa válida para meses de Abril, Maio e Junho 2020 e Agosto e Setembro 2020, exceto
os Feriados Prolongados e o mês Julho 2021

Tarifa válida para os meses de Fevereiro, Março 2021 e Férias de Julho 2021
e nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro 2020

Valor da diária por apto, base Duplo:

Regra apto Single: DBL -20%

CATEGORIA

Regra apto Single: DBL -20%

Diária com Café da Manhã

STANDARD
CHALE RUSTICO LUXO
SUITE LUXO
SUITE MASTER

DBL

ADT
Adicional
>12 anos

249
332
332
591

87
116
116
207

CHD
Adicional:
05 a 11
anos

Diária com Café da Manhã
CATEGORIA

62
83
83
148

STANDARD
CHALE RUSTICO LUXO
SUITE LUXO
SUITE MASTER

DBL

ADT
Adicional
>12 anos

299
409
409
696

105
143
143
244

CHD
Adicional:
05 a 11
anos

75
102
102
174

Regra para apto Single: -20% do valor do apto duplo

ALTA TEMPORADA

Pacote de Reveillon

Tarifa válida para o mês de Janeiro 2021

Pacote Mínimo 05 noites: de 28.12.2020 a 02.01.2021

Valor da diária por apto, base Duplo:

Regra apto Single: DBL -20%

Valor do pacote de 05 nts, por apto, base Duplo:

Pacote 05 nts com Café da Manhã

Diária com Café da Manhã

DBL

ADT
Adicional
>12 anos

CHD
Adicional:
05 a 11
anos

488
651
651
893

171
228
228
313

122
163
163
223

CATEGORIA

STANDARD
CHALE RUSTICO LUXO
SUITE LUXO
SUITE MASTER

#
#

CATEGORIA

DBL
STANDARD
CHALE RUSTICO LUXO
SUITE LUXO
SUITE MASTER

STANDARD
CHALE RUSTICO LUXO
SUITE LUXO
SUITE MASTER

# 3986 1395 997
# 5586 1955 1396
5586 1955 1396
5949 2082 1487

- Pacote de NATAL 2020: de 22 a 26.12 ou 23 a 27.12 .2020 - Mínimo 04 diárias
- Pacote de CARNAVAL 2020: de 12 a 16.02.2021 - Mínimo 04 diárias

Diária com Café da Manhã

Trf
Bal

#
#

CHD
Adicional:
05 a 11
anos

Valor do pacote de 04 nts, por apto, base Duplo:

Valor da diária por apto, base Duplo:

CATEGORIA

ADT
Adicional
>12 anos

Pacotes especiais:
Natal 2020 e Carnaval 2020

Feriados Prolongados
Pacotes fechados, com mínimo de noites:

- Páscoa: 01 à 04.04.2021- Mínimo de 03 diárias.
- Tiradentes : 21 à 25.04.2021 - Mínimo de 04 diárias.
- Dia do Trabalho: 30.04 à 02.05.2021 - Mínimo de 02 diárias.
- Corpus Cristi - 03 a 06.06.2021 - Mínimo de 04 diárias.
- Independência: 03 à 07.09.2021 - Mínimo de 03 diárias.
- Dia das Crianças: 09 à 12.10.2020 - Mínimo de 03 diárias.
- Finados: 30.10 à 02.11.2020 - Mínimo de 03 diárias.
- Proclamação da República: 13 à 15.11.2020 - Minimo de 02 diárias.
- Pacote Feriado da Consciencia Negra: de 19 a 22.11.2020 - Mínimo 03 diárias

Regra apto Single: DBL -20%

DBL

ADT
Adicional
>12 anos

344
458
458
694

120
160
160
243

CHD
Adicional:
05 a 11
anos

CATEGORIA

Pacote 04 nts com Café da Manhã

#
DBL

86
115
115
174

STANDARD
CHALE RUSTICO LUXO
SUITE LUXO
SUITE MASTER

ADT
Adicional
>12 anos

# 1582 554
# 2107 737
2107 737
3192 1117

CHD
Adicional:
05 a 11
anos

395
527
527
798

PROMOÇÕES:
a) Promoções de permanência, pacotes para a Baixa Temporada e Média Temporada:
- Promoção 03, 04, 05 e 06 diárias = Aplica-se desconto de
Não aplicável entre Sexta e Domingo.

20% em diárias vendidas entre DOMINGO

e Sexta (out), não acumulativa com outra promoção, exceto criança grátis.

- Promoção Fique 07 diárias, Pague 05: - Promoção não acumulativa com outra promoção, exceto criança grátis.
Aplicável quando definido no ato da reserva.
b) Promoção COMPRA com PAGAMENTO ANTECIPADO :: EARLY BOOKING:
Reservas antecipadas com pagamento integral efetuado com até 30 dias antes do check in: Aplicar 05% desconto, que será acumulativo as demais promoções.
c) PROMOÇÃO CRIANÇA GRÁTIS: Não cobramos uma criança até 05 anos, 01 por apartamento. acompanhada de 02 adultos pagantes. Demais crianças
pagam valor de criança adicional, conforme idade e valor expresso no tarifário.
Regras de Grupos
- GRUPOS: É considerado grupo mínimo de 10 aptos ou 20 adultos pagantes. Sobre esta Tarifa Individual Comissionada, concedemos 20% de comissão, para grupos nos
meses de Baixa ou Média Temporada. Não aplicável essa regra na Alta Temporada ou em Feriados Prolongados.
- Necessário liberação antecipada no bloqueio nessa condição, possuir a a confirmação de reserva como Grupo ou allotment de grupo e respeitar posições
e dead line. Não terão direito ao desconto e não serão considerados grupo a soma de reservas individuais.
Cortesia de Grupo: Grupos acima de 10 aptos ou 20 Adultos pagantes, é disponibilizado o bloqueio de um apto para acomodar o Guia e Motorista (staff).
Deverá ser definido previamente no rooming list.
Operadoras: Adotar a mesma política. Não será permitido cortesia em ALTA TEMPORADA, como Carnaval, Férias e Feriados e nos Pacotes de Festas.
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Condições Gerais:
* A Pousada exige reservas de no mínimo 02 noites, exceto pacotes fechados. ( que poderá ser exigido acima de 02 noites).
* Diárias incluem café da manhã cortesia . A pousada possui um restaurante anexo, que oferece refeições com cardápio elaborado e está a disposição dos clientes. Consulte os horários
de funcionamento na baixa temporada.
* Check in 15h00 e check out 11h00
* Internet Cortesia: Banda Larga e Wireless em todas as UH's e áreas comuns do hotel.
* Estacionamento Cortesia.
Forma de Pagamento e Garantia de Reserva:
- Reservas serão confirmadas com pagamento integral ou um sinal de 50% do valor, no ato da reserva, podendo ser à vista (depósito ou cartão crédito), ou
parcelado. Nos casos de reservas com sinal , o saldo das diárias deverá ser pago em até 07 dias antes da entrada na pousada, se for deposito, ou parcelado em
cartões de crédito em até 05x .
- Parcelamento de Pagamento Integral: Parcelamos em até 05x vezes s/juros nos cartões Visa ou Master, se efetuado o pagamento integral no ato da reserva,
feito via autorização de débito prévio no ato da reserva. Valor mínimo da parcela de R$ 150,00. Aproveite o desconto de Early Booking e pague antecipado.
- Para obter DESCONTOS DE COMPRA ANTECIPADA, o pagamento e faturamento antecipado deverão ser efetuados até a data limite da antecipação, inclusive
em reservas de operadoras a faturar o desconto só será dado se houver a liquidação antecipada até a data prevista.
- Não aceitamos cheques como forma de pagamento. Para pagamento das contas extras ou débitos de saldo deverão ser pagos somente cartão de crédito
ou débito ou em dinheiro. A não-compensação de qualquer espécie de pagamento, sujeito a cancelamento da reserva.
Cancelamento e Garantia de No Show
- O prazo para cancelamento de reservas individuais sem ônus é de 15 dias antes do check in. Reservas com sinal haverá reembolso, preferencialmente
através da emissão de uma carta crédito para uso em uma futura reserva. Após essa data , multa de 50% do total das diárias e reembolso do valor restante,
preferencialmente através da emissão de uma carta crédito para uso em uma futura reserva.
- Está autorizado venda de Early Booking até 01 ano, onde ficará garantido valores das reservas paga/com garantia irrevogável. Saldos de bloqueios ficarão
sujeitos ao reajuste.
* Para Operadora com faturamento aprovado pela pousada, respeitar os dead lines para garantia.
Operadora Receptivo US$: a Cotação do dólar (turismo de compra) baseado no site Valor Online (http://www.valoronline.com.br) da data do check-in.
Condição Especial para aplicação nas solicitações Tarifa AGENTE VIAGENS:
30% DESCONTO sobre a tarifa individual com ref. ao apto do agente de viagens solicitante. 01 apto por agente de viagens. Sujeito a
confirmação da reserva após solicitação. Aplicável política de CHD FREE. Venda na categoria disponível no momento da reserva.
Apresentar comprovante de vínculo como agente de viagens no ato da reserva. Não se aplica a demais famiiares ou convidados que
venham a utilizar um outro apartamento.
Notas:
Tarifário calculado em 06.01.2020 vigente para reservas efetuadas a partir desta data, para todas as hospedagem remanescentes com check in a partir de
06.01.2020, válido para reservas antecipadas com pagamento, durante todo ano 2020/2021. Apesar da liberação de venda antecipada, a pousada reserva-se
o direito de fazer os reajustes e correções necessárias ao longo do ano, caso seja factível. Reservas efetivadas e pagas/garantidas com antecedência
terão tarifas garantidas. Bloqueios e allotments sem reserva com pagamento/garantia ou saldos, sofrerão as correções.

Consultar a versão tarifária válida, em caso de dúvida.
Tarifario Comissionável em 10%.
Referência.:Trf_Indv_PenaAreia_2020 - Versão02- emissão 14.08.2020
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