REGULAMENTO E ORIENTAÇÕES DA POUSADA BEZERRA
SERVIÇOS INCLUSOS:
 Cortesia PENSÃO COMPLETA; cobramos 10% de taxa de serviço somente sobre o
consumo e o PAGAMENTO É FACULTATIVO, o valor é direcionado integralmente aos
funcionários da Pousada.
 AS BEBIDAS NÃO ESTÃO INCLUSAS NO PACOTE.
 Cortesia de uma criança até 3 anos por apartamento;
 Apartamentos com ventilador de mesa, varanda, cama padrão ou Queen com colchão
tipo box, televisão tela plana 26’ ou 32’, cofre, secador de cabelo, frigobar e guardaroupa; Alguns itens dependem da categoria do quarto.
 Piscina adulto e infantil, salão de jogos, cantinho da criança, brinquedoteca, academia,
piscina coberta e aquecida, hidros spas aquecidas externas e cobertas, lagos para pesca
esportiva, redário, sala de TV e estacionamento gratuito.
 Atenção: para confirmação da reserva é necessário que seja efetuado o adiantamento
de 50% do valor da reserva na conta corrente especificada abaixo, o saldo devedor por
sr parcelado em até 4x sem juros em cartão de crédito, NÃO ACEITAMOS CHEQUES.

PODE SER EM QUALQUER UMA DAS 3 CONTAS, após efetuar o depósito direcionar o
comprovante por email (reservas@pousadabezerra.com.br) ou para o Whatsapp 011 9 9999
3772, aos cuidados de Mararete ou Erivelton.
FAVORECIDO - POUSADA BEZERRA LTDA
CNPJ 10.424.054/0001-38
BRADESCO
AGÊNCIA 0712-9
CONTA CORRENTE 11178-3

FAVORECIDO - ERIVELTON ALVES BIZERRA
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1530-X
CONTA CORRENTE 21578-3

FAVORECIDO - ERIVELTON ALVES BIZERRA
ITAU
AGÊNCIA 9231
CONTA CORRENTE 36962-1

Política de Cancelamento (Deliberação Normativa 161/95 da EMBRATUR):
I - Para as solicitações de cancelamento de reserva, será adotada a seguinte política, conforme
o número de dias anteriores a data prevista para entrada (check-in) do hóspede:
a) inferior a 15 dias, não será devolvido o valor pago em adiantamento;
b) entre 16 e 30 dias, será devolvido o valor equivalente a 50% do adiantamento;
c) superior a 30 dias, será devolvido o valor equivalente a 90% do adiantamento;
d) até 7 dias de antecedência é possível mudar a data da reserva, para outras situações
consulte a Pousada

Em casos de pacotes em feriados prolongados, se por qualquer motivo for solicitado o Check
out antecipado, será cobrado o valor integral do pacote referente a todos os dias, sem nenhum
tipo de desconto.
A Pousada fornece roupa de cama e banho, a toalha do quarto não pode utilizar na piscina,
fornecemos 2 por quarto por dia, para mais é cobrado uma taxa de 5 reais por toalha, é
permitido levar de casa.
Não é permitido levar bebidas, somente autorizamos agua, sucos e alimentos para crianças,
cervejas, refrigerantes e outras bebidas alcoólicas devem ser adquiridas na Pousada, constatado
que foi levado bebida será cobrado taxa de 50 reais de rolha por dia.
Não temos estrutura para PET, logo não aceitamos de nenhum porte.
As partes aquecidas da Pousada funcionam dás 10h até às 19h.
Nossa recepção funciona até 23h, não será permitido o check in após esse horário, consulte a
Pousada para situações diferenciadas.
No dia do check in tem direito ao jantar se chegar até às 21h, após esse horário a cozinha fecha
e não servimos nenhum tipo de alimento.
O Check out será até ás 16h do ultimo dia, após esse horário será cobrado mais uma diária.

Dica sobre o caminho para chegar até a Pousada

No site da Pousada acessar o link abaixo, lá temos botões para abrir o Waze ou GoogleMaps já
com a localização da Pousada, basta clicar no botão e já carrega seu GPS, lá também tem um
mapa para imprimir

http://www.pousadabezerra.com.br/Localizacao.aspx

A pousada localiza-se à Estrada Quatro Cantos, "Sem número" em Nazaré Paulista (Região de
Atibaia). Fica á 40Km de Guarulhos, 100 km do centro de São Paulo aproximadamente.

Vindo pela Rodovia Fernão Dias, de São Paulo, pegue a SAÍDA 36a direita sentido Dutra (Jacarei),
pegando a Rodovia Dom Pedro, e seguindo até o quilômetro 52.
Após sair da rodovia, virar a esquerda sentido BAIRRO VICENTE NUNES e ir até o final do asfalto
da rua JOAQUIM AVELINO PINHEIRO (aproximadamente 5km). Chegando na imagem do cristo
virar a direita seguir por 3,5km na estrada de terra, nessa parte final tem algumas placas da
Pousada, a estrada de terra é boa, mesmo em dias de chuva, depois do Cristo o Celular não vai
funcionar mais.
As coordenadas geográficas da pousada são:
-23.122141, -46.368237 ou
23°07'19.7"S 46°22'05.7"W

