
Pousada Iracema 

Avenida dos Caiçaras, 1327 – Las Palmas – Guarujá-SP- Fone: (13) 3354-1777 

 

 

Regulamento Interno 
 
Horários:  
 
Check-in – 16:00 hrs.     Café da manhã – 7:30 às 9:30 hrs  
Check-out – 14:00 hrs.    Recepção – 24 horas 
 

NÃO ACEITAMOS CHEQUE NA POUSADA 
 
 

PARA BOA ORDEM DOS SERVIÇOS, INFORMAMOS AOS SRS. HÓSPEDES: 
 

 
1. Deixar as chaves na recepção até às 10h00 para efetuar a arrumação ou troca. Após esse 

horário o apartamento não será arrumado. 
2. A troca de roupa de cama e/ou banho será efetuada a cada 3 (três) dias. Troca extra será 

cobrada. 
3. OBS: As toalhas são conferidas diariamente no período de arrumação ou troca de roupa de 

cama. 
4. Não é permitido levar as toalhas da Pousada para uso na praia, piscina ou passeios. 
5. Não estender roupas e/ou toalhas nas janelas e guarda corpo. 
6. Não usar ferro elétrico nos apartamentos. 
7. A Gerência não se responsabiliza por objetos de valor ou dinheiro deixado nos 

apartamentos. 
8. Evitar barulho no período das as 22h00 às 10h00. 
9. Não é permitido levar e consumir alimentos e bebidas nas áreas das piscinas e lanchonete, 

somente os que forem adquiridos na lanchonete. 
10. É proibida a entrada de animais nas dependências da Pousada. 
11. Alertamos que a voltagem é 220 Volts. 
12. O apartamento destina-se ao uso exclusivo dos Hóspedes. 
13. A copa das mães é exclusiva para preparo de alimentos para crianças; 
14. Avise com antecedência sua saída para o fechamento da conta, que será realizada 

mediante entrega da chave, controle remoto e conferência do apto. A não realização do 

check-out no horário pré-estabelecido, implicará na cobrança de outra diária. 

OBS: Após a conferência, caso seja constatado qualquer avaria no apto, o hóspede é 
responsável pelo dano material e pelo pagamento ou ressarcimento do mesmo. 

15. A perda da chave/controle remoto será cobrado.  
16. Estacionamento: Deixar a chave do veículo na recepção para possível manobra.  

 
 

A Diretoria 


