
 Tudo o que eu
preciso saber para

me hospedar na 



Nossa pousada adota um estilo de
hospedagem diferenciado, simples e

aconchegante!

 Temos Wi-Fi na área comum, nos quartos já
não pega tão bem, estamos melhorando este

serviço.
 Nós aceitamos animais domésticos. 

 Importante: -Nossa energia é 220! É muito
importante ficar atento para não danificar

seus aparelhos, é proibido o uso de ferro de
passar roupas, pois o uso inapropriado pode

gerar uma pane e danificar o sistema elétrico
da pousada. Nós temos secador de cabelo

para emprestar!

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 



 Não temos café da manhã. Oferecemos
uma cozinha compartilhada completa (com
geladeira, fogão, panelas, louça e talheres),

onde os hóspedes podem preparar suas
refeições. O hóspede tem a liberdade de

trazer os ingredientes de sua preferência
para cozinhar aqui. Oferecemos alguns

ingredientes de uso comunitário, sal, óleo,
azeite, açúcar e café.

COZINHA COMPARTILHADA



 Check in: a partir de 14h

 Check out: até as 12h

.  Política de reservas: 50% de sinal para
garantir a reserva (não reembolsáveis) e o

restante aqui no check-in ou você pode
optar por parcelar o valor total no cartão de

crédito

1km da praia de Maresias
 Viva uma nova Experiência!

#pousadabellaluna #maresias



PETFRIENDLY

Os pets podem ficar na suíte junto com o
hospede, pedimos apenas que certifique-se

que o seu pet não ficará chorando ou
latindo quando você deixa-lo sozinho no

quarto.

         Podem frequentar toda área da
pousada, sempre na guia junto ao dono.

   No salão os animais são aceitos desde que
não incomode outros hóspede,.

já na cozinha eles estão proibidos de
entrar!



-Aviso com  30 dias ou mais de antecedência da data da
reserva, devolvemos 90% do valor adiantado

-.Aviso com até 15 dias de antecedência da data da reserva, O
VALOR adiantado fica como crédito para ser utilizado na

pousada..
-Aviso com menos de 15 dias de antecedência da data da

reserva, o valor adiantado será perdido.

A validade do crédito é de 3 meses a partir da data do
cancelamento, assim que a reserva for efetuada novamente

não poderá haver mais alteração na data da mesma.

 No Show: Será caracterizado No Show reservas canceladas
após o horário do check-in. Caso o check-in não seja

efetuado em até 12 horas do horário previsto, a reserva será
cancelada sem aviso prévio e o valor total da reserva será

cobrado.

 –Saída antecipada: Não será devolvido e nem deixado de
crédito o valor acertado com a Pousada.

Política de cancelamento


