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ATENÇÃO IMPRIMIR, PREENCHER, ESCANEAR E ENVIAR POR EMAIL 

PARA RESERVA@ANGRAPOUSADA.COM JUNTAMENTE COM O COMPROVANTE

DE DEPÓSITO.
 

Data: _____/_____/_____.

 
À Pousada Praia da Ribeira Clube                         
 

CONTRATO DE RESERVA
  
Nome:_______________________________________________
Email:_______________________________________________ 
Telefone: (   )_______-_______            Cel:(   )_______-_______
Dia de chegada/ saída:     ____ /____  /____  à  ____/____ /____
Quantidade de pessoas: ______ pessoa(s) no total
Quantidades / Tipo de Suíte:
 

(    ) Suíte(s) Normal(ais) ( ar condicionado) + __ camas de armar
 

Valor total do período reservado: R$ ________________
 

Solicito confirmação via email da reserva para o período acima, concordo com
as condições abaixo de uso da pousada e comprometo-me em pagar o saldo
restante na chegada à pousada em dinheiro.
Ass: _____________________________
CPF: ____________________________
 

1. CONDIÇÕES GERAIS: 

CAMAS ADICIONAIS: Nos casos de suítes com 3 ( três ) pessoas ou mais serão colocadas camas de armar de ferro na suíte para

acomodar os hóspedes adicionais.

LOCALIZAÇÃO: O hóspede está ciente que a pousada NÂO se encontra à beira de praia.

NÃO cobramos taxa de 10% de serviço.

CRIANÇAS:  até 4 anos não pagam adicional ( máximo de 2 por quarto e desde que acompanhadas pelos pais).

NÃO aceitamos cheques nem cartão de crédito ou débito.

DIÁRIAS:  iniciam às 13:00 hs e encerram às 12:00 hs, caso o hóspede necessite ficar na pousada após esse horário, poderá solicitar

previamente para saber se há a possibilidade de permanecer na suíte, pagando assim a quantia de mais meia diária.

RESERVAS:  confirmadas por meio de depósito bancário de 50% + ENVIO DESSE CONTRATO preenchido e assinado PARA

O EMAIL P/ RESERVA@ANGRAPOUSADA.COM E POSTERIOR CONFIRMAÇÃO por parte da pousada ( procedimento

adotado para total segurança do cliente ).

CAFÉ DA MANHÃ (Das 07:30hs às 10:00hs): Composto de sanduíche pronto, bolo, iogurte, refresco, frutas, leite, chocolate em pó e

café.  
ACESSO À INTERNET SEM FIO (grátis): Feito mediante senha de segurança.

ESTACIONAMENTO GRATUITO: Portanto não nos responsabilizamos pelos veículos nele estacionados.

1. Tarifas :

a)        Os preços das tarifas indicadas nos tarifários, folhetos e/ou publicidade, são válidos para os períodos ali assinalados e podem

variar em razão da Alta Temporada ou de algum evento especial, bem como, em razão da variação cambial ou aumentos
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autorizados pelas entidades competentes.

b)       As tarifas incluem café da manhã, estacionamento grátis e acesso as áreas comuns da pousada.

c)        Em quaisquer tipos de suítes  passeio naútico é serviço cobrado à parte e conforme disponibilidade, feito por agência de

terceiro, sendo assim a pousada não tem qualquer responsabilidade..  

d)     Nos casos em que o hóspede contratar um período de dias e após a entrada decidir ficar menos dias pagará uma

multa de 50% sobre os dias que desistiu, exceto nos casos de Pacote de Feriados Nacionais onde for contratado uma

quantidade mínima de dias caso em que será cobrado o valor total do Pacote contratado .

 
2. Pagamento das Garantias Mínimas de Reservas:

Período  normal: 50% do total das diárias reservadas até o vencimento outorgado na  nossa confirmação e o saldo restante na Entrada na

pousada em dinheiro.

Pacotes Especiais (Reveillon, Carnaval, Feriados Prolongados, etc.): 50% do total das diárias reservadas até o vencimento outorgado na

nossa confirmação e o saldo restante na Entrada na pousada em dinheiro.

 
3. Devoluções nos Cancelamentos.

a) Os pedidos de cancelamentos deverão ser encaminhados para o email: reserva@angrapousada.com diretamente ao setor de reservas

da pousada .

b) Para efeitos de contagem do prazo abaixo será considerado a data em que o hóspede envia o termo de desistência por email que se

encontra no link http://www.angrapousada.com/desistencia.pdf preenchido e assinado, ou seja, formaliza sua desistência.

c) A pousada terá 7 ( sete ) dias úteis para em caso de saldo remascente efetuar o depósito na conta indicada no termo de desistência que

se encontra no link: http://www.angrapousada.com/desistencia.pdf . A contar do recebimento desse pela pousada.

d) Os hóspedes que reservarem e não comparecerem na pousada no dia previsto perderão integralmente o valor pago, uma vez

que a suíte será deixada à disposição até o valor do montante pago.

 

4. Tarifas de cancelamentos antes da estadia:

PERÍDO NORMAL

Até 15 dias antes da entrada: Sem custo  + Multa + Gastos, ou seja, 80% de devolução do valor pago.

De 14 dias à 7 antes da entrada: Devolução de 50% da Garantia  + Multa + Gastos, ou seja, 30% do valor pago.

De 7 dias à 2 dias antes da entrada ou menos dias  Sem Devolução da Garantia , ou seja, não há restituição. 

PACOTES  (Reveillon, Carnaval, Semana Santa, Feriados Prolongados, etc.)

Até 31 dias:: antes da entrada do pax:  Multa + Gastos, ou seja, 80% do valor pago.

De 30 dias à 15 dias :antes da entrada: 50% da reserva  + Multa + Gastos., ou seja, 30% do valor pago. 

De 15 dias à 1 dia: antes da entrada :  retenção de 100% da reserva , ou seja, não há devolução.

                                                                                      

**Em todos os casos, o usuário poderá providenciar sua substituição por outro hóspede, nas mesmas condições, na mesma data

pela mesma quantidade de noites.

 
Do foro de competência:

As partes desde já elegem o foro de Angra dos Reis para dirimir quaisquer  problemas que possam advir do presente contrato

por mais privilegiado que o outro foro possa ser conforme lei 9099/95 art. 4, inciso I .

COLE AQUI O COMPROVANTE
 


