
DIA DOS NAMORADOS 
POUSADA DOS QUATRO CANTOS 

 

De 08 a 12 de junho traga o seu amor para comemorar 

o dia de vocês, em um dos ambientes mais românticos 

do Sítio Histórico de Olinda! 

 

DAY PASS QUATRO CANTOS 

Os pombinhos podem passar um dia especial no 

ambiente bucólico e harmonioso do hotel. 

 

SÃO DUAS OPÇÕES. 

01 – Das 09 às 17h 

❖ Uso das áreas comuns, incluindo a piscina; 

❖ Café da manhã regional; 

❖ Almoço com duas opções de prato (Feijoada ou 

moqueca de camarão); 

❖ Um vinho 375 ml; 

❖ Petisco (Bolinho de charque ou bolinho de bacalhau, 

ou queijo com azeitonas); 

 

VALOR POR PESSOA: R$ 150,00 

 

02 – DAS 14 ÀS 18H 
 

❖ Uso das áreas comuns, incluindo a piscina; 

❖ Um vinho 375 ml; 

❖ Petisco (Bolinho de charque ou bolinho de bacalhau, 

ou queijo com azeitonas). 

 

VALOR POR PESSOA: R$ 100,00. 



 

PACOTE DIA DOS NAMORADOS – HOSPEDAGEM 

 

 

01 – ECONÔMICO: 

 

❖ Check-in a partir das 14h; 

❖ Decoração com pétalas de rosa;  
❖ Vinho 375 ml; 

❖ Café da manhã no apartamento. 

VALOR: R$ 280,00 

 

 

02 – LUXO: 

❖ Check-in a partir das 14h; 

❖ Decoração com pétalas de rosa; 

❖ Vinho 375 ml; 

❖ Café da manhã no apartamento; 

❖ Late check-out até 13h (a partir de duas diárias) 

 VALOR: R$ 350,00 

 

 

03 – LUXO SUPERIOR: 

❖ Check-in a partir das 14h; 

❖ Mini cesta com frutas; 

❖ Amenites;  

❖ Enxoval especial; 

❖ Decoração com pétalas de rosa; 

❖ Vinho 375 ml; 

❖ Café da manhã no apartamento; 

❖ Late check-out até 13h. 

 VALOR: R$ 520,00. 

 

 



04 – SUÍTE COM VARANDA: 

 

❖ Check-in a partir das 14h; 

❖ Mini cesta com frutas; 

❖ Amenites;  

❖ Enxoval especial; 

❖ Decoração com pétalas de rosa; 

❖ Espumante; 

❖ Café da manhã no apartamento; 

❖ Late check-out até 14:30 h. 

VALOR: R$ 620,00. 

 

 

 

**Reservas a partir de duas diárias ganha um petisco de 

cortesia (Bolinho de bacalhau ou bolinho de charque, ou 

queijo com azeitonas); 

*** Dividimos no cartão em até: 2X (Econômico e Luxo) e 

3x (Luxo Superior e Suíte com Varanda). 

Entre em contato com o nosso setor de reservas. 


