
 
 
 

     POLÍTICAS E REGULAMENTO 

 

Seja muito bem-vindo à Florianópolis e à Pousada Cabanas Dunasol. 

Check-in: a partir das 14h. 
Check-out: até as 11:30h. 
* Late check out (até 20:00h) e/ou Check in antecipado (antes das 14h) será cobrado meia diária 

(mediante disponibilidade). 

Café da manhã: das 08h às 11h. 

Horário da Piscina: das 08h à 00h. 

Recepção 24 horas. 

Voltagem: 220V 

Ao sair do Hotel, sempre deixar a chave do quarto na recepção para a limpeza da mesma. 

A Limpeza diária é feita entre 08h e 16h. 

As roupas de cama são trocadas a cada 3 dias, e as toalhas a cada 3 dias.  

* Se desejar que o enxoval não seja trocado, solicite previamente na recepção, isso contribui com o 

meio ambiente! 

Toalha extra ou toalha de praia: R$10,00 

Nossas unidades possuem cofre. Solicite a chave na recepção. 

* Todos os objetos de valor devem ser guardados dentro do cofre da unidade.  

* A pousada não se responsabiliza por objetos de valor deixados fora do cofre. 

* A perda da chave do cofre, ou qualquer dano ao mesmo, será cobrado um valor de R$ 500,00. 

Os artigos guardados ou esquecidos no hotel serão mantidos por no máximo três meses. Após esse 

período, os itens não reclamados serão considerados abandonados e ficarão à disposição do 

empreendimento. 

Por questão de segurança, o sistema de entregas (delivery) é realizado exclusivamente na recepção 

da pousada. 

Será cobrada uma taxa para visitantes que permanecerem no apartamento por tempo superior a 

5horas. 

Possuímos estacionamento interno rotativo, sem custo adicional. 

*Os carros deverão ser estacionados do lado esquerdo ao longo da rua interna. 

*A pousada não se responsabiliza por eventuais danos causados por terceiros ou furtos ocorridos em 

veículos estacionados nas dependências da propriedade. 

Danos causados às áreas comuns ou unidades habitacionais, utensílios, objetos e móveis, bem como 

em roupas de cama ou banho, serão passíveis de cobrança. 

Objetos que possam afetar a aparência estética do empreendimento não devem ser colocados nas 

janelas, sacadas das suítes ou nas áreas comuns. 

É proibido fumar dentro das unidades ou em locais fechados. 

De acordo com legislação pertinente, barulhos excessivos, som mecânico e ao vivo são proibidos após 

as 22h. 

À Pousada Cabanas Dunasol reserva-se o direito de cancelar qualquer reserva ou hospedagem 

corrente, caso o hóspede não respeite os termos pré-definidos e firmados na Política de Hospedagem, 

regulamentos internos ou desrespeito ao bom convívio social. 



 
 
 

 

POLÍTICAS DE PAGAMENTO E CANCELAMENTO 
 
 

Para a confirmação da reserva, solicitamos uma antecipação de 50% do valor total da estadia. O 
restante deve ser quitado no momento do check-in, em dinheiro ou cartão de crédito ou débito. 
Obs.: Não realizamos parcelamento no cartão de crédito. 
 
O cancelamento da reserva pode ser efetuado com 100% do valor estornado, até 30 dias antes da 
data do check-in. 
Entre 30 e 15 dias de antecedência da data do check-in, 50% do valor já pago será estornado. 
Para cancelamentos efetuados com menos de 14 dias de antecedência da data do check-in, não 
haverá estorno do valor já pago. 
 
Em todos os casos, se o cancelamento for previamente solicitado por e-mail, um voucher no valor 
total já pago poderá ser fornecido ao hóspede para utilização futura. 
 
Após efetuado o check-in, não haverá reembolso do valor já pago, em caso de desistência total ou 
parcial da hospedagem, salvo em situações adversas em que não seja possível a permanência do 
hóspede na unidade habitacional. 
 

 

      POLÍTICAS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

 

Somos pet friendly! 

Aceitamos até 3 animais de estimação por unidade, até médio porte. Porém, para que não haja nenhum 
inconveniente durante sua hospedagem, possuímos algumas políticas e regras voltadas para nossos 

amigos com patas: 

Cobramos uma taxa única de R$ 60,00 para um pet e de R$ 100,00 para 2 ou mais animais de 

estimação. 

O hóspede terá inteira responsabilidade sobre seu pet, zelando pela integridade e limpeza da unidade 

habitacional e das áreas comuns da pousada. 

Os animais de estimação não poderão circular sem acompanhamento nas dependências da pousada, 
e não poderão ser deixados sozinhos nas unidades, caso o hóspede se ausente. 

Não é permitido a entrada de animais de estimação nas áreas do café da manhã e piscina. 

Todos os utensílios de alimentação, limpeza e acomodação dos animais deverão, bem como a limpeza 

de dejetos líquidos e sólidos, serão de inteira responsabilidade do hóspede. 

Qualquer dano causado pelo animal na unidade habitacional, ou nas áreas externas da pousada será 
de responsabilidade do hóspede, sendo passível de multa ou cobrança de valores proporcionais aos 
danos causados. 

Caso o animal de estimação apresente comportamento agressivo, apresentem ameaça aos demais 
hóspedes ou funcionários, ou causem ruídos que provoquem incômodo aos demais hóspedes, a 

hospedagem poderá sem interrompida por parte do hotel, sem estorno do valor já pago. 

 


