NOVAS REGRAS PARA AS POUSADAS DO RIO DE JANEIRO
A PARTIR DO NATAL / 2018

Prezados(as) Associados(as),
Informamos que a partir do feriado de Natal/2018, não mais faremos pacotes, com número
fechado de pessoas, porém, todo e qualquer feriado prolongado ao final de semana, o valor
da diária, para quaisquer umas de nossas casas de hóspedes (Guapimirim e Arraial do Cabo)
e pousada de Maricá, terá acrescido em suas diárias a quantia de R$ 10,00 por dia/pessoa.

Casa de Hóspedes de ARRAIAL DO CABO / RJ
Casa com duas suítes (sendo uma externa), um quarto, sala, cozinha, banheiro social,
piscina, churrasqueira, sinuca, estacionamento, TV a cabo e WI-FI:
Preço normal – R$ 40,00 por dia e por pessoa.
Preço para fim de semana com feriado prolongado – R$ 50,00 por dia e por pessoa.
Lotação normal da casa toda – 10 pessoas – se combinado e autorizado com antecedência,
podemos elevar para no máximo 15 pessoas.

Casa de Hóspedes de GUAPIMIRIM / RJ
Casa com duas suítes, quarto, banheiro social, sala, cozinha, salão de jogos, quadra
poliesportiva, piscina de água corrente da cachoeira, arvores frutíferas e estacionamento, TV
a cabo e WI-FI:
Preço normal – R$ 30,00 por dia e por pessoa.
Preço para fim de semana com feriado prolongado – R$ 40,00 por dia e por pessoa.
Lotação normal da casa toda– 12 pessoas – se combinado e autorizado com antecedência,
podemos elevar para no máximo 20 pessoas.

Informamos ainda que continua o critério de sorteios com 01 (um) mês de antecedência para
as “pousadas” que são casas de hóspedes, ou seja, as casas de Guapimirim e Arraial do
Cabo.

As inscrições somente serão aceitas através de formulário próprio com assinatura do
interessado, pessoalmente ou por e-mail. Não aceitamos inscrições em/para nome de
terceiros e nem por telefone.
As inscrições para qualquer período, somente com no máximo 02 (dois) meses de
antecedência.
Somente para o carnaval, aceitaremos inscrições com 03 (três) meses de antecedência e
posteriormente faremos o sorteio com 02 (dois) meses de antecedência.
O Associado contemplado em sorteio será avisado imediatamente assim que possível e o
mesmo terá até 48h úteis para dar a resposta do interesse à pousada escolhida. Caso o
Associado não nos responda dentro do prazo estipulado, automaticamente, sua vaga será
destinada ao próximo associado, sem prévio aviso, mesmo que tenha pago alguma diária
para confirmação de reserva. Se não nos contatar até o prazo estipulado pelo funcionário,
perderá a vaga e seu dinheiro ficará retido para uma próxima oportunidade.
Para as casas de hóspedes, nos finais de semanas comuns, continuam com valor mínimo
para hospedagem: 02 diárias X mínimo de 3 pagantes X preço da diária;
Arraial do Cabo  02 diárias x R$ 40,00 x 03 pagantes = R$ 240,00;
Guapimirim  02 diárias x R$ 30,00 x 03 pagantes = R$ 180,00;
O associado que for acompanhado de 03(três) ou mais pagantes (a partir dos 12 anos de
idade), ficará isento de sua parte das diárias;
Menores de 12 anos não pagam, mas entram na contagem da lotação das Casas de
Hóspedes.
As diárias são sempre contadas de um dia para o outro, normalmente das 13h do dia da
entrada, até as 13h do dia seguinte e assim sucessivamente. Haverá tolerância (mediante
acordo prévio) para entradas mais cedo e as saídas podem ser no máximo até às 17h. Favor
obedecerem ao horário comercial, tendo em vista que não temos caseiros no local, e sim,
prestadores de serviços para auxiliarem na utilização dos imóveis.
A Reserva com pedido de exclusividade é aquela que o(a) Associado(a) não participa de
sorteio, e continua valendo mediante o pedido com no mínimo 03(três) meses de
antecedência para a data pretendida. Sendo aceito o pedido da exclusividade desta reserva
por parte desta Diretoria, o(a) interessado(a) deverá fazer um depósito de R$ 200,00
(duzentos reais) em até 48hs e depois mais outro depósito de R$ 1.000,00 (um mil reais),
totalizando R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) quando faltarem 30 (trinta) dias para a
data do evento. A data pretendida não pode ser data festiva (carnaval, semana santa...)
Esse valor foi estabelecido na seguinte maneira:

Arraial do Cabo  15 pagantes x R$ 40,00 x 02 diárias = R$ 1.200,00
Guapimirim  20 pagantes x R$ 30,00 x 02 diárias = R$ 1.200,00
Este preço é o mínimo para cada pousada, mesmo se forem menos pessoas do que foi
estabelecido no critério. Se forem mais pessoas do que o estabelecido, serão cobradas duas
diárias por cada excedente.
Pousada de MARICÁ / RJ
Para a Pousada de Maricá, onde se aluga somente a suíte, não haverá sorteio, nem
exclusividade. Será mediante ordem de solicitação, porém, com no máximo de até 02 (dois)
meses de antecedência. Caso não haja vaga disponível, poderemos colocar o nome para lista
de possíveis desistências, mas em hipótese alguma haverá sorteios.
São 10 (dez) suítes – cada suíte comporta somente 04 (quatro) pessoas. Tem
estacionamento, TV a cabo e WI-FI:
Preço normal – R$ 30,00 por dia e por pessoa.
Preço para fim de semana com feriado prolongado – R$ 40,00 por dia e por pessoa.
Menores de 12 anos não pagam, mas entram na contagem da lotação da suíte.
Dependendo da demanda:
 Em datas comuns, o Associado poderá reservar até 02(duas) suítes por vez;
 Em datas com feriados, apenas 01(uma) suíte.
 Reserva-se o direito de até 02(duas) suítes, por fim de semana, para Funcionários da
ASDNER, mediante pagamento.
 Cada associado e funcionário, só poderão utilizar as suítes uma vez por mês, limitado
a 06 vezes ao ano.

Informamos que aceitamos cartões de créditos e débitos para facilitar seu pagamento,
inclusive parcelamos, dependendo do valor, conforme abaixo:
2x – a partir de R$ 400,00;
3x – a partir de R$ 600,00;
4x – a partir de R$ 800,00;
5x – a partir de R$ 1.000,00.

