
                                                                                                                                                                    
                                           Praia Martin de Sá – Caraguatatuba  

                                    Litoral  Norte  de São Paulo. 

  

Srs. Associados e Parceiros. 

 
Segue nosso tarifário e informações:   

 

A Pousada Farol das Gaivotas esta localizada na cidade de Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo, na Praia 

Martin de Sá a apenas 250 metros do mar e oferece além das atrações e do lazer na praia,  uma rede de 

conveniências a sua volta como: mercados, padarias, restaurantes, sorveterias, quiosques e outros. 

 Para seu conforto a  Pousada Farol das Gaivotas oferece duas opções de apartamentos mobiliados: 

 

1ª Opção: Apartamentos standard  mobiliados para ate 05 pessoas. 
Sendo: Um dormitório, ( cama de casal, beliche e mais colchão avulso) espaço para bagagem,  sala (tv), cozinha americana com 

fogão, geladeira e utensílios,  banheiro com Box de vidro,  ventiladores de teto, no quarto e na sala e varanda em todos os 

apartamentos ( não inclui roupas de cama e banho.) 

 

** NATAL ** Pacote de 05 dias – ( 22 a 27/12 ).             

             Valor do pacote com café da manhã. 
Para 02 pessoas, diárias a partir de  – R   1.200,00  –  Valor  com desconto de 5%  R$  1.140,00 

Para 03 pessoas, diárias a partir de  – R$ 1.450,00  –  Valor com desconto de 5%  R$  1.377,50 

Para 04 pessoas, diárias a partir de  – R$ 1.700,00  –  Valor com desconto de 5%  R$  1.615,00 

Para 05 pessoas, diárias a partir de  – R$ 1.950,00  –  Valor com desconto de 5%  R$  1.852,50 

 

** ANO NOVO  ** Pacote de 05 dias – ( 29/12 a 03/01/2016 ).             

             Valor do pacote com café da manhã. 
Para 02 pessoas, diárias a partir de  – R$ 2.300,00  –  Valor  com desconto de 5%  R$  2.185,00 

Para 03 pessoas, diárias a partir de  – R$ 2.600,00  –  Valor com desconto de 5%  R$   2.470,00 

Para 04 pessoas, diárias a partir de  – R$ 2.900,00  –  Valor com desconto de 5%  R$   2.755,00  

Para 05 pessoas, diárias a partir de  – R$ 3.200,00  –  Valor com desconto de 5%  R$   3.040,00 

 

 

2ª Opção: Apartamentos luxo, mobiliados para ate 04 pessoas, 
Sendo: Um dormitório, ( cama de casal, beliche e local para guardar bagagem) sala, cozinha americana com 

fogão, geladeira e utensílios,  banheiro com Box de vidro, ventiladores de teto, no quarto e na sala. Ar 

condicionado, TV na sala, roupas de cama e banho. Todos os nossos apartamentos tem varanda. (obs.: não 

fornecemos toalhas de praia.) 

  

** NATAL ** Pacote de 05 dias – ( 22 a 27/12 ).             

             Valor do pacote com café da manhã. 
Para 02 pessoas, diárias a partir de  – R$  1.450,00  –  Valor  com desconto de 5%  R$  1.377,50 

Para 03 pessoas, diárias a partir de  – R$ 1.700,00  –  Valor com desconto de 5%  R$   1.615,00 

Para 04 pessoas, diárias a partir de  – R$ 1.950,00  –  Valor com desconto de 5%  R$  1.852,50 

 

** ANO NOVO  ** Pacote de 05 dias – ( 29/12 a 03/01/2016 ).             

             Valor do pacote com café da manhã. 
Para 02 pessoas, diárias a partir de  – R$ 2.550,00  –  Valor  com desconto de 5%  R$  2.422,50 

Para 03 pessoas, diárias a partir de  – R$ 2.850,00  –  Valor com desconto de 5%  R$   2.707,50 

Para 04 pessoas, diárias a partir de  – R$ 3.150,00  –  Valor com desconto de 5%  R$   2.992,50  

 



Regulamento da Pousada 

 

POLITICA DE RESERVA E CANCELAMENTO. 

☼ O horário de CHECK-IN ocorre sempre a partir das 12hs e o CHECK-OUT até as 10hs  de cada dia, 
independente do horário de chegada do hóspede.  

☼ Para efetuar a reserva é necessário um depósito em conta corrente correspondente a 50% do total do 
pacote contratado. 

☼ O saldo restante deverá ser pago no ato do Check-In, (na chegada) à Pousada. Através de Cartão ou 
moeda corrente. 

☼  Efetuamos o parcelamento do saldo restante em 03 vezes sem juros nos cartões de crédito, ( solicite 
informações )  

☼ Crianças até três anos (03) não pagam, desde que durmam com os pais. Crianças acima de três anos 
pagam diária normal. 

 CANCELAMENTOS: 
  

☼ Após a realização do depósito bancário referente 50% do pacote solicitado, a Pousada não realiza a 
devolução do valor já depositado, porém, quando o cancelamento for realizado em até 07 (sete) dias 

antes da data do check-in, concederemos uma carta crédito ao titular da reserva, com o valor integral 

do depósito bancário já realizado, que poderá ser utilizada em até 06 (seis) meses após a data do 

crédito. 
 Caso o cancelamento seja solicitado com prazo menor a sete (07) dias do check in, não haverá  

 devolução do valor referente à reserva. 
 

REGULAMENTO INTERNO 

 

☼ O café da manhã é servido das 8h às 10h30. ( informe- se em que período do ano ele é oferecido ) 

☼ As diárias vencem sempre às 10h, independente do horário de chegada do hóspede na Pousada.  Após este horário, 

será cobrado o valor de mais uma diária. 

☼ Não oferecemos serviço de quarto ou arrumação e também não cobramos taxa de faxina, o hospede deverá deixar o 

apartamento limpo e organizado ao sair. A roupa de banho será trocada a cada dois (02) dias e de cama, a cada 

quatro (04) dias. (somente para os apartamentos na opção luxo).   

☼ Não oferecemos Kits de higiene pessoal. 

☼ Horário de funcionamento das PISCINAS, das 8:00hs as 21:00hs. 

☼ CHURRASQUEIRAS  e SALÃO DE JOGOS (fichas não inclusas): diariamente das 9h às 22h. Não cobramos    taxa 

para uso das churrasqueiras, solicite o regulamento na portaria. 

☼ Chaves: As chaves são de responsabilidade do hospede. Ao sair da Pousada, você tem a opção de levar ou deixar na 

portaria as chaves do apartamento. A perda da chave acarretará em custos de reposição. 

☼ Não realizamos serviço de Lavanderia. (temos opção de tanque e varal no térreo.) 

☼ Estacionamento gratuito, sendo uma vaga por apartamento, ( a vaga não é fixa ). O portão do estacionamento e a 

porta principal da Pousada permanecerão trancados após as 22h. O uso do crachá no carro em local visível é 

obrigatório (fornecido no ato da entrada) Durante o dia o hospede abre e fecha o portão e após as 22h somente o 

guarda noturno irá abrir. 

☼ Não é permitida a permanência de pessoas que não estiverem hospedadas no interior dos apartamentos, ou utilizando 

as piscinas sob pena da cobrança de uma diária adicional. 

☼ A Pousada permite estadia de animais de estimação de pequeno porte. Consulte condições na recepção. 

☼ Após as 22h solicitamos a gentileza de permanecer em SILÊNCIO nos apartamentos, nos corredores e nas áreas 

comum da Pousada. 

☼ É terminantemente vetado o uso de qualquer tipo de DROGA no interior da Pousada, INCLUINDO o interior dos 

apartamentos. Caso seja percebido o porte ou consumo de qualquer substância ilícita, os órgãos responsáveis serão 

imediatamente acionados e será solicitado que os hóspedes retirem-se da Pousada sem que haja a devolução do 

valor já pago pela hospedagem. 

      



☼ É expressamente proibido o consumo de CIGARROS, CIGARRILHAS, CHARUTOS, NARGUILÉ ou QUALQUER 

OUTRO PRODUTO FUMÍGENO, derivado ou não do tabaco no interior da Pousada, INCLUINDO o interior dos 

apartamentos, conforme Lei Estadual 13.541 de 07 de Maio de 2009. 

ATENÇÃO: ● Lençóis, toalhas, cobertas ou outros que sejam manchados ou danificados por tinta de cabelo, 

tatuagem de hena, etc., SERÃO COBRADOS, uma vez que o enxoval será descartado para o uso na Pousada. O 

hóspede poderá escolher por levar consigo ou não o material.  
 

                   ● Todas as nossas tomadas são 220 v. 
 

Obs: NOSSOS VALORES SÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES, SEM AVISO PRÉVIO, POREM, RESERVAS JÁ EFETUADAS 

NÃO SERÃO ALTERADAS.  
 

Informações e reservas: fone/fax : 11 – 2052-7399 – 2052-0245  

 cel. 11-98586-0099  11 – 98586-3628  (Tim)  - 11-99800-0093 (vivo ) -  Nextel: 11 - 94738-5011 

 

Visite nosso site: www.faroldasgaivotas.com.br 

 

e-mail: faroldasgaivotas@uol.com.br 

 
 

Atenciosamente: Pousada Farol das Gaivotas. 

 

http://www.faroldasgaivotas.com.br/
mailto:faroldasgaivotas@uol.com.br

