DIA DA NOIVA (PREPARAÇÃO DA NOIVA PARA A CERIMÔNIA)

Nossa Pousada dispõe de diversas categorias de apartamentos. Os românticos para noite de núpcias são os
apartamentos das categorias Luxo Superior e a Suíte com Varanda. Visite o nosso site: www.pousada4cantos.com.br

Todos os apartamentos possuem cama King Size, TV, ar condicionado Split, frigobar, cofre, telefone e WC
privativo.

CORTESIAS:







Welcome Drink;
Massagem relaxante;
Frutas da estação (no apartamento da noiva);
Wi-fi;
Early Check-in às 10h da manhã (Mediante disponibilidade);
Tapioca da casa com cafezinho de cortesia.

VALORES E CONDIÇÕES DE COMPRA:

Luxo Superior 01: com janela e vista para o casario de Olinda, e mais ao longe o mar.
Possui banheira de hidromassagem. Apto localiza-se no 2° andar da Pousada.
Valor da Diária: R$ 795,00
Luxo Superior 02: possui janelas com isolamento acústico e vista para os Quatro Cantos.
Apartamento localizado no 1° andar da Pousada.
Valor da Diária: R$ 795,00
Suíte c/ varanda: cama com dossel, banheira hidromassagem varanda em "L" coberta parcialmente por um
(Flamboyant) e vista para o jardim e casario de Olinda. E mais ao longe, o mar.
Apto localiza-se no 2° andar da Pousada.
Valor da Diária: R$ 890,00.









Para a preparação da noiva são permitidas no apartamento até cinco pessoas extras;
Consumos extras (frigobar, restaurante, etc.) serão cobrados no Check-out dos apartamentos
reservados;
Informar previamente à nossa recepção os nomes e contatos dos profissionais que virão preparar e
fazer o making off da/a noiva (maquiador, cabeleireiro, fotógrafo e assistentes dos mesmos);
Informar o horário que chegarão ao hotel. E ao chegarem devem se apresentar na recepção;
Um membro da família poderá se arrumar para a cerimônia no mesmo apartamento da noiva;
Caso venha mais de um familiar para se arrumar, será necessária a reserva de um segundo
apartamento, o qual terá um custo adicional de R$ 200,00 por quarto reservado;
Informar os nomes dos familiares que virão, o horário que chegarão, e solicitar que os mesmos se
apresentem na recepção.

FORMA DE PAGAMENTO - POLÍTICAS DE NO-SHOW E CANCELAMENTO:






Para garantir o pacote é necessário o depósito de 50% do total no ato da reserva. Os 50% finais
deverão ser pagos no Check-in (Dinheiro ou cartão);
Pagamento integral antecipado do pacote em dinheiro tem desconto de 10% no valor total;
Em caso de NO SHOW (não comparência) não haverá devolução dos 50% depositados. Em caso de
pagamento integral antecipado, em dinheiro, devolveremos apenas 50% do valor pago;
Para cancelamento sem ônus, o mesmo deve ser feito até 07 (sete) dias antes da data do Check-in.
Fora deste prazo, não haverá devolução dos 50% depositados. Em caso de pagamento integral
antecipado, em dinheiro, devolveremos apenas 50% do valor pago;
Aceitamos os cartões VISA, MASTER, ELO (Crédito e Débito). AMEX (Apenas crédito).

