
 
 

PROMOCIONAL ABRIL A AGOSTO 2019 !!! 
 

 

OBS: Conveniados valores promocionais desconto não é cumulativo!  

 

 

Agradecemos seu contato com a Pousada das Cachoeiras de Ubatuba 
 
 

 

TODAS AS DIÁRIAS INCLUEM UM 

DELICIOSO CAFÉ DA MANHÃ  E MONITORIA PARA CONHECER A 3 CACHOEIRAS ! 
 

SEGUEM OS VALORES DAS DIÁRIAS: 
 

 

 

 

ACOMODAÇÕES PADRÃO STANDARD SUPERIOR E STANDARD SUPERIOR CASAL 

Projetada para casal, possibilita a colocação de uma cama extra ou dupla, equipado com ar 

condicionado, frigobar, televisão, varanda panorâmica e estacionamento descoberto.  

Serviço de roupa de cama e banho, limpeza e arrumação diária do chalé. 

Acomodação mínima: 2 pessoas 
Acomodação máxima: 3 pessoas 

4 pessoas é possível, mas fica bem apertado. 

 

 

Para 2 PESSOAS = Diária R$ 180,00 

Cada adicional ADULTO A PARTIR DE 11 ANOS no apartamento = R$ 65,00 
Diária para 2 pessoas sem incluir roupa de cama e banho: R$ 150,00 

 

 

 

ACOMODAÇÕES PADRÃO STANDARD PISCINA:  

Com cama de casal e beliches, possibilita acomodar de 2 a 6 pessoas no total. 
8 pessoas é possível, c/ colocação de 2 camas extras. 

São equipados com ventilador, televisão e frigobar e sua varanda é conjugada com o chalé ao 

lado.  Estacionamento descoberto atrás do chalé.  

Serviço de roupa de cama e banho, limpeza e arrumação diária do chalé. 

 

Para 2 PESSOAS = Diária R$ 160,00 

Cada adicional ADULTO A PARTIR DE 11 ANOS = R$ 65,00 
Diária para 2 pessoas sem incluir roupa de cama e banho: R$ 130,00 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACOMODAÇÃO STANDARD MASTER:  

Quartos com uma cama de casal e beliches, armários, ar condicionado e geladeira.   
Serviço de roupa de cama e banho, 

Conta com limpeza e arrumação diária dos quartos. 

 

Temos 3 quartos neste tipo de acomodação: 

 

1º quarto: cama de casal + 5 beliches = total para 12 pessoas. 

 
Para 2 PESSOAS = Diária R$ 180,00 

Diária para 2 pessoas sem incluir roupa de cama e banho: R$ 150,00 

Cada adicional ADULTO A PARTIR DE 11 ANOS = R$ 65,00 

 

Vestiário feminino interno com 4 chuveiro ( sendo 2 elétricos e 2 duchas frias ), 2 pias,  

3 vasos. 
 

2º quarto: cama de casal + 5 beliches = total para 12 pessoas. 

 

Para 2 PESSOAS = Diária R$ 180,00 

Diária para 2 pessoas sem incluir roupa de cama e banho: R$ 150,00 

Cada adicional ADULTO A PARTIR DE 11 ANOS = R$ 65,00 

 
Vestiário masculino interno com 4 chuveiros ( sendo 2 elétricos e 2 duchas frias ) , 2 

pias, 2 vasos. 

 

3º quarto: cama de casal + 4 beliches = total para 10 pessoas. 

 

Para 2 PESSOAS = Diária R$ 180,00 
Diária para 2 pessoas sem incluir roupa de cama e banho: R$ 150,00 

Cada adicional ADULTO A PARTIR DE 11 ANOS = R$ 65,00 

 

Banheiro pequeno interno com 1 chuveiro elétrico, 1 vaso sanitário 
 

 

 

ALIMENTAÇÃO: Já está inclusa na diária café da manhã   
 

 

 

 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

Para reservar seu chalé é necessário sinal em conta corrente de 50% do valor total de sua 
estadia. Aceitamos cartões de crédito, débito e dinheiro. 

NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUES. 

 

Os consumos são pagos no check-out em dinheiro, cartão de crédito ou débito! 

 

 
 

 

 

 



 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

. Estamos a 3 km da praia da Maranduba. 

. A Pousada das Cachoeiras está situada dentro de um sitio, chamado Sítio Santa Cruz – é uma 

área grande com vários atrativos de lazer (campo de futebol, quadras, 2 piscinas, salão de 

jogos, sala de TV e vídeo, sala para crianças, etc.), além de 3 cachoeiras dentro da propriedade. 
 

Coordenadas de como chegar à Pousada pelo GPS: 

 

Coordenadas de GPS 

 S  23°   31 Minutos 00 segundos 

W 45°   14 Minutos 61 segundos 

 
Veja site: www.pousadadascachoeirasdeubatuba.com  

. Esportes de aventura: Rappel, Tirolesa, Ponte de três cordas são pagos à parte, pois a mão de 

obra é terceirizada.; 

 

. Toalha de banho extra e tênis velho para trilhas são recomendáveis. 

 

. Não fornecemos toalhas de banho para praia e piscina. 
 

 

. HORARIO DE ENTRADA: A PARTIR DAS 14:00HS ATÉ ÀS 22:00HS. 

. HORÁRIO DE SAÍDA: ATÉ 12HS  

 

Para quaisquer maiores esclarecimentos ou para efetuar sua reserva, entre em contato conosco 
pelo telefone (12) 3849-8244 / (12) 3849-5494 / (12) 99678-7980 ou envie outro e-mail neste 

mesmo endereço. 

Nosso horário de atendimento é das 8hs às 22hs 

 

Atenciosamente 

Pousada das Cachoeiras de Ubatuba 
www.pousadadascachoeirasdeubatuba.com  

 

 
 

 

http://www.pousadadascachoeirasdeubatuba.com/
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