
 

VOCÊ ESTÁ NA PRAIA DE CAMBOINHAS EM NITERÓI-RJ, UMA DAS MELHORES PRAIAS DA 
REGIÃO OCEÂNICA. A POUSADA CASA DAS JANELAS AZUIS CONVIDA VOCÊ A CURTIR O 

REQUINTE E ACONCHEGO DE SUAS ACOMODAÇÕES NA SUA ESTADIA, CURTINDO O SOL, O 
CANTO DOS PÁSSAROS, A BRISA DO MAR, O CÉU AZUL E O LUAR. 

 
 
HORÁRIOS DA POUSADA 
Recepção: das 8h00 às 18h00 
Café da manhã: das 8h00 às 10h00 
Piscina: das 8h00 às 21h00 
Limpeza dos apartamentos: 12h00 às 14h00. 

 
PISCINA 
O uso da piscina é permitido apenas aos hóspedes, no período de sua estadia. 
Diariamente entre 8h00 e 21h00. 
 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
É dever dos pais ou responsáveis zelar pela segurança, boa conduta e integridade de suas 
crianças e adolescentes na área de lazer ou da “PISCINA”. 
Mantenham os bebês e crianças pequenas com vestuário de banho apropriado e fraldas 
próprias para o efeito. 
O uso da piscina por menores de 10 anos deverá ser supervisionado pelos pais. 
Proibido uso de qualquer tipo de bronzeador. 
 
VISITANTES 
É proibida a entrada de pessoas não autorizadas nas dependências da Pousada. 
 
BOM SENSO 
Mantenha Silêncio. 
Se estiver adoentado com irritação cutânea ou ferido, não vá à piscina; 
Todos devem tomar uma ducha no chuveiro e jamais entrar com protetor solar, bronzeador, 
suor, com os pés sujos de grama ou areia. 
Não são permitidos animais.  
Aparelhos de som não são permitidos. 
 
 
TOALHAS 
As toalhas brancas das acomodações não podem ser levadas para a piscina. 
Não fornecemos toalhas para praia. 
Toalhas específicas para piscina sob consulta. 



É proibido estender roupas ou toalhas molhadas na varanda ou sacada das suítes. 
 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
A piscina permanecerá fechada das 21h00 às 8h00. 
A piscina poderá ser fechada extraordinariamente por períodos maiores se necessários para 
realização de serviços de limpeza e manutenção. 
A gerência se reserva o direito de negar o acesso a piscina a seu critério. 
É obrigatório passar pela ducha para retirada de areia e sal antes de entrar na piscina ou em 
qualquer recinto da Pousada, ao retornarem da praia. 
 
SEGURANÇA 
Piscina possui até 1,50 m de profundidade. 
Cuidado com os bebês, crianças, idosos, pessoas que não sabem nadar ou possuem 
dificuldade motora. 
São proibidos vidros (copos ou garrafas), fios, ganchos, ferramentas e outros objetos ou 
adereços que possam pôr em perigo a integridade física dos usuários, bem como entupir ou 
danificar o sistema de filtragem.  
 
CHAVES E CONTROLES 
As chaves das suítes serão de inteira responsabilidade dos hóspedes no período noturno. No 
horário de funcionamento da Recepção, os hóspedes poderão deixá-las com os funcionários. 
Em caso de perda ou danos, será cobrada uma taxa de R$100,00 (cem reais) pelo kit. 
 
ENTRADA E SAÍDA (Check-in e Check-out) 
O que é uma diária? 
Entrada (check-in) = 14h00 às 18h00 
Saída (Check-out) = 12h00 
Diária inicia às 14h00 e termina às 12h00min do dia seguinte independente do horário de 
chegada ou saída, com tolerância de até 30 minutos. O alongamento do check-out será 
cobrado uma nova diária. 
 
ENCERRAMENTO DA ESTADIA 
Não temos carregadores de malas e bagagens. 


