Regras de Funcionamento


Estacionamento: a pousada dispõe de estacionamento para os hóspedes e não se responsabiliza pelos veículos e por
objetos deixados em seu interior.



Animais: não permitimos animais de estimação de qualquer porte ou espécie;



Internet: disponibilizamos, na recepção, o serviço de internet Wi-Fi para os hóspedes que trouxerem os seus
computadores pessoais para a pousada, mas não se responsabiliza por perda ou prejuízos que possa vir a ocorrer com
os mesmos. As máquinas da pousada são de uso exclusivo dos funcionários e da direção;



Cofre: para sua maior segurança e tranqüilidade a pousada oferece, gratuitamente, um pequeno cofre, destinado a guardar jóias
e valores em geral. Será cobrado o valor de R$ 15,00 no caso de perda da chave.



A Fazenda Monjolos não se responsabiliza por objetos deixados nas áreas comuns da pousada;



Objetos esquecidos nos apartamentos: ficarão à disposição durante 60 (sessenta) dias na pousada. Caso não sejam
procurados dentro deste prazo, serão doados para entidade beneficente;



Equipamento de som: não é permitido a utilização de equipamento de som nas dependências da pousada.



Toalha de piscina e sauna: fornecemos toalhas para piscina e sauna. Devem ser retiradas e devolvidas na recepção.



A Fazenda Monjolos trabalha com tomadas de voltagem 110/127 V.



Pede-se silêncio após as 22h00 nas áreas comuns e dos apartamentos da pousada.



Férias coletivas: a Fazenda Monjolos pratica férias coletivas na segunda quinzena de junho e dezembro.





Estão incluídos no valor da diária: café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar (caldo acompanhado de pão e
torradas), exceto nos meses de maio, junho, 1ª quinzena de julho, novembro de dezembro. Nesses meses estão
incluídos apenas o café da manhã;
É cobrado o valor de rolha para bebidas não adquiridas na pousada;



Não permitimos o uso de isopor ou cooler com bebidas nas áreas comuns da pousada, bem como na cachoeira;



Não é permitido o consumo de bebidas, comidas e tira gosto nas áreas comuns não adquiridas na pousada;



Não é permitido fazer churrasco nas varandas dos apartamentos, nas dependências da pousada bem como na
cachoeira.



Café da manhã: 08h00 às 10h00



Almoço: 13h00 às 15h30. De segunda a sexta: 13h00 às 15h00



Chá da tarde: 17h30 às 19h30



Jantar: 19h30 às 22h00



Bar da piscina: 10h00 às 15h00. Funciona somente nos finais de semana e feriados



Sauna: segunda a sábado – 17h00 às 20h00. Domingo – 11h00 às 14h00.



Curral: Leite ao pé da vaca – todos os dias a partir das 07h30.



Cavalos: é necessário agendar na recepção.



Quadra de tênis: tendo em vista a fragilidade natural das quadras em saibro, solicita-se aos usuários a utilização de tênis
apropriados, isto é, sem ranhuras laterais, sem travas e sem solados com sulcos profundos de aderência. É vedado o uso
de sapatos, sandálias e chuteiras (o uso de calçado inadequado provoca sulcos, depressões e ondulações no piso).
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