Villas de Portugal – Pousada Jolie Maison
Seu local sustentável com Mar, Lago e muito verde!

A Pousada Jolie Maison do condomínio Villas de Portugal está localizada na ilha e cidade de São Francisco do Sul, terceira cidade
mais antiga do Brasil, recheada de patrimônios históricos, na praia do Ervino, aproximadamente 490 metros do mar em uma das
principais avenidas e bairro, a Avenida Portugal, no loteamento Sayonara. Nesta mesma avenida do outro lado, a 1500 metros de
distância é possível estar e apreciar o belo canal do linguado (como um lago calmo e cheio de robalos, ainda pouco conhecido). A
praia do Ervino é extensa, considerada praia de bandeira verde, de águas limpas, ainda muito preservadasm sua extensão segue
como praia garnde e depois enseada. É a pura combinação do sossego, lazer e conforto interno no meio da natureza, com
sustentabilidade.
Villas de Portugal são Suítes equipadas com:
Apartamentos desde 30m2 e até de 105m2 com varanda Gourmet,
. TVs 4G, 42 a 52 polegadas.
. Ar condicionado (quente e frio)
. Internet (wi-fi gratuito).
. Piscina
. Área de lazer (churrasqueira)
. Chuveiros e duchas especiais.
Estacionamento próprio, free para os hóspedes quando avisado na reserva (01 por suíte).
Cama Box com tecnologia suíça, e/ou catarinense (dependendo da suíte).
Suíte Master com banheira de hidromassagem
Transfer aeroporto Joinville, Navegantes, Florianópolis e Curitiba a consultar.
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Café da manhã incluso nos apartamentos
Tapetes anti Stress NSO desenvolvido a partir de pesquisas para auxiliar na redução do stress do dia a dia (através de seus
ressaltos estímulam a circulação sanguínea, que proporciona grande sensação de relaxamento e conforto, possui qualidades
únicas de aderência e maciez), no Box do banheiro.
Apartamentos perfeitos para casais, porém, abriga até quatro (04) pessoas, por ter na sala um sofá cama, que sendo solicitada na
reserva a camareira deixará pronto na parte da noite mais uma cama para duas pessoas adultas ou crianças. Chuveiros especiais,
colchões com tecnologia Suíça e também de tecnologia catarinense, antiácaros e anti-mofos, travesseiros tipo da NASA e com
flocos de massagens (portugueses). Lençóis de algodões puros, desde 150 fios até 400 fios que determinam a maciez
proporcionando uma bela noite de sono (depende da suíte escolhida), para 650 fios avisar a recepção na hora da reserva.
Na programação de inverno e verão, passeios, lugares para visitar nas redondezas como: o centro histórico de São Francisco do
Sul, a praia da enseada (lugar de badalações no verão), Capri, Ubatuba, Prainha, Barra Sul e cidades vizinhas: Joinville, Blumenau,
Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú e Itajaí (maior porto de Santa Catarina), veerificar Florianópolis, Serra Catarinense ou outras
cidades próximas.
Para o verão e Réveillon Tarifas especiais.
“Suíte - Master: – 105m2 de área (com a cobertura), TV 52”, internet, ar condicionado e ventilador, banheira de hidromassagem,
varanda gourmet e cobertura com vista para o mar e canal do linguado. (Lençóis 100% algodão – Brasil). No banho, sabonetes de
erva doce, rosas e outros aromas. Cama de casal (produtos antiácaro e anti-mofo). Com tecnologia Suíça e travesseiros especiais.
Varanda Gourmet, com geladeira/frigobar, freezer, fogão, fritadeira elétrica sem óleo, liquidificadores, microondas, cafeteira
elétrica, torradeira elétrica, aquecedores de água e diversos utensílios para cozinha. Sofá cama e estante.
“Suíte Luxo plus-TV 49”, internet, ar condicionado, varanda gourmet (Lençóis 100% algodão – Brasil). No banho, sabonetes de
erva doce, rosas e outros aromas. Cama de casal (produtos antiácaro e anti-mofo). Com tecnologia Catarinense e travesseiros
especiais. Varanda Gourmet, com geladeira/frigobar, fritadeira elétrica sem óleo, torradeira elétrica, cafeteira elétrica,
liquidificador, fogão, microondas, aquecedores de água e diversos utensílios para cozinha. Sofá cama e estante.

Suítes Luxos- Cama de casal (produtos antiácaro e anti-mofo). “TV 42”, Internet, ar condicionado. Lençóis 100% algodão – Brasil.
No banho, sabonetes de erva doce, rosas e outros aromas. Cama de casal (produtos antiácaro e anti-mofo). Com tecnologia
Catarinense. Varanda Gourmet, com geladeira/frigobar, fritadeira elétrica sem óleo, liquidificadores, microondas, aquecedores de
água e diversos utensílios para cozinha. Sofá cama e estante.
Tarifa Promocional (Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto).
Suite Master – (valores por dia):

Double Matrimonial, R$210,00
Double Twin R$210,00
Triple R$245,00
Quádruplo R$ 280,00
Single R$140,00
Suite Luxo plus - (valores por dia):

Double Matrimonial R$175,00
Double Twin R$175,00
Triple R$210,00
Quádruplo R$260,00
Single R$130,00
Suite Luxo (valores por dia):

Double Matrimonial, R$150,00
Double Twin R$150,00
Triple R$180,00
Quádruplo R$ 200,00
Single R$110,00
Preços Tarifa Normal (Fevereiro (exceto quando Carnaval), Março, Setembro, Outubro, Novembro) – Máximo: quatro (04) pessoas
por suíte.
Suite Master (valores por dia)
Double Matrimonial, R$280,00
Double Twin R$280,00
Triple R$336,00
Quádruplo R$ 420,00
Single R$175,00

Suite Luxo plus - (valores por dia):
Double Matrimonial R$300,00.
Double Twin R$210,00.
Triple R$266,00.
Quádruplo R$350,00
Single R$160,00

Suite Luxo(valores por dia):
Double Matrimonial, R$220,00
Double Twin R$220,00
Triple R$250,00
Quádruplo R$ 310,00
Single R$130,00

Preços de Alta Temporada (Dezembro (exceto Reveillon), Janeiro e Fevereiro). Máximo quatro (04) pessoas por suíte. (valores por
dia e preço único):
R$420,00
Suite Master
Double Matrimonial,
Double Twin
Triple
Quádruplo
Single

R$350,00
Suite Luxo plus –
Double Matrimonial
Double Twin
Triple
Quádruplo
Single

R$315,00
Suite Luxo
Double Matrimonial,
Double Twin
Triple
Quádruplo
Single

Preços Reveillon (Ver sugestões da Ceia) (Mínimo em diárias, Cinco noites). Valores por dia e preço único por suíte:
R$560,00
R$455,00
R$420,00
Suite Master
Suite Luxo plus
Suite Luxo
Double Matrimonial,
Double Matrimonial
Double Matrimonial,
Double Twin
Double Twin
Double Twin
Triple
Triple
Triple
Quádruplo
Quádruplo
Quádruplo
Single
Single
Single
Preços de Carnaval valores únicos por suítes (Mínimo de cinco noites), (valores por dia e preço único):
R$490,00
Suite Master
Double Matrimonial,
Double Twin
Triple
Quádruplo
Single

R$380,00
Suite Luxo plus
Double Matrimonial
Double Twin
Triple
Quádruplo
Single

R$350,00
Suite Luxo
Double Matrimonial,
Double Twin
Triple
Quádruplo
Single

Não cobramos taxas de serviços.
Café da manhã servido/entregue das 7h: 30 às 10h.
As diárias encerram sempre às 12h.
Este tarifário poderá sofrer alterações sem aviso prévio, respeitando os compromissos firmados.
Reserva em dinheiro somente com depósito de 30% do valor do pacote, o saldo no check-in em cash (não aceitamos cheques), ou
pagamentos com cartão de crédito a partir de dezembro de 2020.
Reserva em alta temporada, cancelada a menos de 07 dias do check-in não terá devolução do depósito consignado, sendo
considerado now-show as duas primeiras diárias.
Bebidas geladas e refeições nas geladeiras e frigobar, produtos a pagar o que for consumir nas diárias.
A partir das 22h, em todo recinto da Pousada, não é permitido: som alto. Conversas ou gritos que incomodemos outros hóspedes,
exceto Natal, Reveillon e Carnaval. Vedado o uso da piscina para pessoas que não estejam hospedadadas, verificar com o setor de
reservas.
Internet grátis wi-fi.
Animais de estimação como cães e gatos somente de pequeno porte na suíte Master, ou Master Plus (apenas a suíte especial
para animais, verifique com o setor de reservas), não podendo ficar solto em áreas comuns e com taxa especial, verificar com a
reserva valores, taxas e condições.
Proibido fumar dentro das suítes ou entrar com bebida na piscina (ver normas e regras).
Passeios Opcionais:
City Tour – Centro Histórico São Francisco do Sul (parte da manhã ou tarde)
City Tour – Blumenau/Joinville
Passeios para Jaraguá do Sul e Corupá
Compras em Brusque/ Blumenau
Transfers para qualquer parte da ilha (Valor a consultar)
Passeios nas Praias de Porto Belo, Bombas e Bombinhas.
Passeios para Florianópolis
Noite na Enseada e prainha
Passeios de Barco – Príncipe
Passeios de barco para a ilha
Transfer de barco da praia do Ervino para a Barra Sul
Passeios de Buggy
Email: reservas@pousadajoliemaison.com
Whatsapp: + 55 48 991172097
Consulte reservas para lua de mel e festas de casamentos.

