
REGULAMENTO
Pre-reserva
No ato da consulta ou no sistema automatico de reserva é necessário informar: 
Nome, e-mail, telefone, data de entrada e saída; Após consulta, enviaremos os 
dados bancários para o pagamento e efetivação da reserva. 
Período mínimo de hospedagem: 2 diárias. Ocupação extra nos 
Apartamentos e nos Chales R$ 140,00 por pessoa previa verifica de 
disponibilidade.

Reserva
Consideramos a "Reserva Efetivada"  somente após comprovação do 
depósito de 40% do valor do pacote combinado. O restante será feito no ato 
do Check- out; 
Se o comprovante de depósito ou a transferência bancária não for 
identificado, após 24h, a reserva será cancelada automaticamente; 
Desistência sem cancelamento, consideramos “no show”; 
Cancelamento solicitado a partir de 6 dias de antecedência do início da diária 
ou pacote será considerado no-show não havendo conversão em crédito;
Aceitamos pagamentos em cheque, dinheiro ou cartão de credito ou debito 
(o pagamento com cartão de crédito ou debito estará sujeito à conectividade 
telefonica do sistema na ilha no momento do check out).

Política de Alteração ou Cancelamento de Reservas
(Deliberação Normativa n° 165/95 da Embratur.) 
Em caso de cancelamento, o valor depositado na confirmação da reserva não será 
devolvido em dinheiro, mas em crédito para hospedagem; 
Todo crédito pendente deverá ser utilizado até 90 (noventa) dias contados da data 
do cancelamento da reserva; 
O crédito de hospedagem poderá ser usado mediante nova consulta de 
disponibilidade; 
O crédito de hospedagem não será válido em pacotes especiais para feriados 
prolongados, Natal, réveillon e carnaval como também não será válido no caso de 
um segundo cancelamento ou não comparecimento;
A solicitação de cancelamento ou transferência de datas deverá ser encaminhada 
por escrito, por e-mail. 
Em não comparecimento do hóspede, sem comunicação prévia, na data marcada do 
check-in, o apartamento ficará disponível por 24 horas; 
Após esse período ocorrerá o cancelamento da reserva, não havendo qualquer 
reembolso de qualquer valor (“no-show”); 

Check-in/check-out
Check-in: 18:00 (chegada do barco na pousada)
Check-out: 15:00 (saída do barco da pousada) 

Traslado de barco
A Pousada coloca a disposição dos hospedes um traslado de barco de check-in e 
check-out nos seguintes horários:

Angra dos Reis – Pousada Recanto dos Lima: 17:00 
Pousada Recanto dos Lima – Angra dos Reis: 15:00 



 
O valor desse traslado de barco barco é de R$ 30,00 por pessoa por trecho e será 
cobrado no ato da reserva, sempre que o serviço for solicitado pelo hospede. O 
preço do traslado pode variar sem aviso previo, especialmente no caso de reservas 
efetuadas com muita antecedência. 
Conforme descrito no termo de compromisso, caso atrase mais de 15 minutos a 
condução não irá esperar e terá que alugar condução por sua própria conta não 
cabendo ressarcimento pela Pousada.

Traslado de barco particular
Podemos agendar traslados de barco extra em outros horários. O custo varia entre 
R$200,00 a R$350,00 (dependendo do custo da embarcação disponível no dia do 
transfer - sendo que os barqueiros marcam e desmarcam transfers e passeios de 
ultima hora pelas condições climáticas, do mar, etc). 
Tem barcos para traslados privados disponíveis ate as 20:00h. 
Solicitamos marcar o translado de barco extra com suficiente antecedência devido à 
pouca disponibilidade de barcos. 
Será cobrado no ato da reserva, sempre que o serviço for solicitado pelo hospede. O 
preço do traslado pode variar sem aviso previo, especialmente no caso de reservas 
efetuadas com muita antecedência.

Local de embarque 
Cais Santa Luzia, localizado no Centro de Angra dos Reis. Em casos de exceção e 
para alguns transfers privados, pode ser indicado outro local de embarque.
Conforme descrito no termo de compromisso, caso atrase mais de 15 minutos a 
condução não irá esperar e terá que alugar condução por sua própria conta não 
cabendo ressarcimento pela Pousada.

Passeios de barco
A Pousada Recanto dos Lima preparou para seus hóspedes passeios exclusivos 
longe do tumulto da alta temporada com valor de R$50,00 por pessoa.  
Oferecemos passeios diários  onde levamos nossos hospedes para conhecer os 
principais pontos da Ilha Grande e uma área do litoral de Angra dos Reis.
Os passeios diário saem as 10:00 e são os hospedes que tem que levantar e se 
preparar para o passeio, caso não esteja presente, entendemos que não irá fazer o 
passeio do dia.   Os passeios serão marcados no dia anterior mas poderá sofrer 
alteração em função das condições do tempo.

Bar e Restaurante
A Pousada conta com um ótimo bar e restaurante coberto frente o jardim, onde 
serve-se almoço a buffet, com valor de R$45,00 por pessoa, café da manhã e jantar 
incluído no valor da diaria
Preços podem variar sem aviso previo, especialmente no caso de reservas 
efetuadas com muita antecedência.
O horário do café da manhã é das 8:00 as 10:00 e do Jantar das 20:00 as 22:00.
 

 



Varias
Não é permitido levar as toalhas de banho para praia.   Temos toalhas próprias para 
aluguel.
 
Não é permitido hospedagem com animais.
 
Não são permitidos consumo de bebidas particulares no restaurante e nos barcos.
 
Não nos responsabilizamos por pertences esquecidos na Pousada ou região.  Caso 
haja esquecimento iremos disponibilizar o pertence por um período de um
mês e caso ninguém procure será doado para pessoas que precisam na 
comunidade.


