
Bem-vindo(a) à Pousada Jatobá! 
As normas abaixo serão uteis para sua estadia e utilização de nossos serviços

Regulamento: 
• Nossas diárias são em regime de pensão 
completa, computadas entre as 14:00h do dia 
de sua chegada e as 14:00h do dia seguinte;
• Não é permitido pendurar roupas e 
toalhas na varanda ou janela dos quartos;
• Não nos responsabilizamos por mau uso, 
imprudência ou imperícia no uso de barcos, 
piscina, pesqueiro, etc.;
• Não nos responsabilizamos por objetos 
de valor ou dinheiro deixados nas 
dependências da Pousada Jatobá;
• Menores de idade e seus atos são 
responsabilidade exclusiva de pais ou 
responsáveis;
• É estritamente proibido o uso de toalhas 
dos apartamentos na piscina. Toalhas de 
piscina encontram-se à disposição no bar, 
com taxa de uso de R$2,00 por dia. Ela deve 
ser devolvida no bar após o uso, sob pena de 
cobrança de R$50,00 por toalha.

Frigobar: 
É proibido armazenar peixes nos frigobares.
Os hóspedes podem armazenar suas bebidas 
nos frigobares, mas podem consumi-las 
apenas nos quartos e píeres de pesca. O bar 
da Pousada oferece bebidas para consumo 
na Piscina, Pesque & Pague, e Restaurante. 

Horários: 
Atendimento e reservas: das 8:00 às 20:00 h;
Check-in: 10:00 e 14:00 h;
Check-out: 10:00 e 14:00 h;
Arrumação: das 9:00h às 14:00h;
Café da manhã:  das 7:30 às 9:30h;
Almoço: das 12:00 às 14:00h;
Jantar:  das 19:00 às 21:00h;
Bar: das 11:00 às 21:00h;
Pesque e pague: o dia todo;
Piscina:  Das 9:00 às 20:00 h;
Píeres: o dia todo.

Pets: 
A Pousada Jatobá está apta a receber animais 
de estimação, mas para que a sua estadia 
seja confortável é importante notar:
• As fezes devem ser recolhidas pelos donos;
• Os animais não podem dormir nas camas 
dos hóspedes;
• São aceitos apenas animais de pequeno e 
médio porte.
A Pousada Jatobá se reserva o direito de 
alterar normas, regulamentos, valores e 
programação conforme necessidade, sem 
aviso prévio. 

Tenha uma boa estadia!


