


Por três anos consecutivos, 2014, 2015 e 2016, recebemos um dos prêmios mais 
importantes para a rede hoteleira, o Certificado de Excelência da TripAdvisor,  que 

atesta nosso comprometimento e respeito para com nossos clientes.

A POUSADA
charmosa e aconchegante

Estacionamento gratuito
(Sujeito à disponibilidade)

Aberto
dia e noite

Check in 13h
Check out 12h
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LOCALIZAÇÃO
SEGURA E PRIVILEGIADA

Mineirinho (100m) | 
Aeroporto da Pampulha (2,4km) | Rodoviária (8,6km)

Fácil acesso ao Aeroporto de Confins, as avenidas Presidente Antônio Carlos, 
Abrahão Caran e Carlos Luz, bem como centros de lazer e compras como o 

Shopping Del Rey, Carrefour e Pampulha Mall.

Mineirão (300m) | UFMG (500m) | Lagoa (400m)



COWORKING
Salas de Reunião | Treinamento

DIFERENCIAIS

- Até 10 pessoas

- TV 17' e multimídia

- Lousa e canetas

- Ar Condicionado

- Wi-Fi

- Frigobar, Café e Água

- Telefone

Imagem Ilustrativa



SUÍTES
Master | Executiva | Standard

DIFERENCIAIS

- Room service: sanduíches especiais,
sopas e pratos quentes gourmet.

- Todas as unidades com piso para alérgicos.

- Box de vidro temperado em todos os banheiros.

- Iluminação e ventilação natural em todas as
dependências.

- Apartamentos especiais para famílias e grupos.



SUÍTE
MASTER

DIFERENCIAIS

Camas box
queen e king-size
(duplo)

TV LCD 21”



ÁREAS COMUNS
Sala de TV e Multiuso Lazer e Jardim

Computadores a disposição
e mesas para estudo.

wifi gratuito.

Vista panorâmica, piscina com cascata
tipo spa com banco e pontos de hidromassagem. 

Jardim agradável no piso térreo com
mesinhas, cadeiras e bancos.



CAFÉ DA MANHÃ Incluso na diária da hospedagem

Café da manhã com frutas, pães, tortas e outras delícias mineiras.

Alimentos para pessoas com restrições alimentares, como intolerância a lactose ou 
glúten, por exemplo (gentileza solicitar com antecedência).



Responsabilidade Social
e Ambiental

Coleta seletiva de resíduos.

Otimização de energia elétrica e  
consumo de água.

Suporte a instituições de  
recuperação de dependentes 
químicos.

Sossego Responsável



TARIFAS TARIFASPROMOCIONAL Co-working

Importante:
Pais viajando com crianças de até 18 anos devem apresentar no momento do check in, a certidão de nascimento da criança e identidade com foto (como o passaporte, por 
exemplo). Se apenas um dos pais ou um responsável estiver viajando com a criança, ele deverá apresentar uma carta de autorização de viagem assinada pelos pais e com 
reconhecimento de assinaturas em cartório. 
Não é permitida a entrada de animais.

Politica de cancelamento
Em caso de cancelamento com menos de 48hrs  antes do check in o depósito já realizado será revertido e crédito para futura hospedagem sem devolução do depósito.
Menos de 48hrs antes do check in o depósito não será devolvido, salvo  em casos excepcionais como doença, greve dos transportes ou cancelamentos de cursos, onde o valor 
poderá ser devolvido com desconto de 20% para pagamento dos custos administrativos; esta análise será feita caso a caso pela administração da empresa.

Suíte Executiva Individual

Suíte Executiva Duplo|Casal

Suíte Executiva Triplo

Suíte Executiva p/ 4 pessoas

Suíte Executiva p/ 5 pessoas

Suíte Executiva p/ 6 pessoas

Suíte Executiva p/ 7 pessoas

Suíte Executiva p/ 8 pessoas

Suíte Master Individual

Suíte Master Casal

Valor para 8h às 18h

Valor por hora (Extra)

Coffe Break para 5 pessoas

R$ 130,00

R$ 172,00

R$ 240,00

R$ 310,00

R$ 380,00

R$ 450,00

R$ 520,00

R$ 590,00

R$ 188,00

R$ 218,00

R$ 280,00
 
R$ 40,00

R$ 70,00

Check in 13h - Check out 12h | Café da manhã e ISS incluso

Multimídia, TV, Lousa, Wifi, Estacionamento e ISS incluso

Tarifas válidas até 01/07/2017 (consulte datas especiais).

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de débito ou

crédito Visa e Mastercard.

Para confirmação de reserva pedimos 50% de sinal e

restante no check-in. (Sujeito a flexibilidade e exceção

para UFMG e empresas cadastradas).



VENHA TOMAR UM
CAFÉ CONOSCO!

Agradecemos a preferência e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,
Equipe Pousada Sossego da Pampulha

31 3491 8020 | 3439 3250
reservas@sossegodapampulha.com.br

sossegodapampulha.com.br/sossegodapampulha @sossegodapampulha
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