
 

 

 

PARANAMBUCA TURISMO E RECEPTIVO 
AGENDE SEU TRANSFER E PASSEIOS CONOSCO. 
FONES: (81) 3552-2372 / WhatsApp (81) 985428294 
 

Política da Pousada: 

- Horário de Check-in  - 14:00h / Check-out - 12:00h; 

- Horário de utilização das piscinas 07h30h às 18h00h 

- Diárias incluem café da manhã. 

- Não cobramos taxa de serviços. 

- Tarifas e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, respeitando-se as reservas já 

confirmadas e pagas. 

  

  

Menores de idade devem apresentar cópia da identidade ou certidão de nascimento 

no momento do check-in. 
  

Agradecemos desde já pela preferência a Paranambuca Pousada, e ficamos à 

disposição em caso de dúvidas e informações. 
  

Política de Reservas: 

 
A confirmação da reserva será feita através do pagamento de 50% do valor e envio de 

comprovante de pagamento para o e-mail da pousada.  

O pagamento poderá ser efetuado por depósito ou cartão (dados informados no e-mail 

de confirmação de reserva ou através do contato com a pousada) no prazo limite a ser 

negociado com a pousada. 

  

  

Política de Cancelamento 

Política de Cancelamento de Reservas- Regras da Embratur  

 

O cancelamento de reservas está sujeito à perda de valores pagos, podendo ser acordado 

data para hospedagem posterior (até no prazo máximo de 03 meses), de acordo com a 

conveniência do Estabelecimento de Hospedagem. Caso o cancelamento seja de pacotes 

(feriados ou promocionais) a hospedagem futura só poderá ser realizada em período 

normal, com o mesmo número de diárias canceladas, não valendo para futuros pacotes.  

 



Condições para cancelamento:  

 

Cancelamentos de reservas pagas, com até 15 dias, antes do check-in, serão devolvidas 

sem custos para o cliente, descontadas as despesas bancárias ou administrativas se 

houver;  

 

Com menos de 15 dias de antecedência, será devolvido apenas 50% do valor da 

reserva;  

 

Para Pacotes Especiais ( Reveillon, Carnaval, Semana Santa, Tiradentes, Dia do 

Trabalho,Corpus Christi, Indep. Brasil, N.S.Aparecida, Finados, Procl. República, 

Natal), com até 15 dias de antecedência, será devolvido apenas 80% do valor da reserva. 

Com menos de 15 dias haverá perda total da reserva;  

 

O não comparecimento na data prevista para o check-in, será considerado NO SHOW e 

cobrado integralmente;  

 

O cancelamento de um Pacote de diárias, após o check-in, implica no pagamento 

integral do preço do Pacote, independente do número de dias efetivamente utilizados. 

  

ATENÇÃO: É importante e indispensável informar o depósito. Os comprovantes 

devem ser enviados por e-mail ou pelo fax (81) 3552-2372 (somente serão 

considerados os comprovantes com a identificação do hóspede). 

 


