
 
 
 

 

 

Informativos Reservas 2020 – Baixa Temporada  
 
 
- Fechamentos das Colônias para Manutenção Semanal - 2020  
 
A partir de Abril (Baixa Temporada) as Colônias de Florida e Pauliceia não funcionarão as 
segundas e terças feiras até 30/11/2020, exceto em feriados prolongados e no período de 
férias (01 á 31/07).  
 
Obs. Saídas nas segundas haverá normalmente o café da manhã, porém a saída deverá ser 
no horário do check out (até 12:00), sendo não autorizado estender a diária após esse horário, 
as terças as Colônias estarão fechadas, e nas quartas as entradas deverão ser no horário do 
check in (a partir das 14:00). 
 
Obs. A Colônia de Suarão funcionará normalmente. 
 
- Fechamento das Colônias para Manutenção Mensal – Baixa Temporada 2020 
 
Florida – De 01 a 30 de Junho 
 
Suarão – De 01 á 30 de Agosto   
 
Pauliceia – De 01 á 30 de Junho 
 
- Horários 
 
Check in a partir das 14:00 horas  
Check out até as 12:00 horas  
 
Respeitar os horários mencionados, pois devido a alta rotatividade de reservas no período, é 
preciso tempo hábil para a manutenção e limpeza dos apartamentos;  
 
- Forma de Pagamento  
 
Débito em Conta Corrente para Sócios USCEESP (Banco do Brasil), sendo que o 1º (primeiro) 
débito será lançado com 01 mês de antecedência; 
 
Pagamento na Colônia (Somente com 50% do valor da reserva no Ato, sendo deposito 
bancário identificado ou cartão crédito); 
 
Deposito Bancário Identificado à Vista (Banco do Brasil, Itaú e Santander); 
 
- Cancelamentos 
 
Prazo de Cancelamento até 07 (sete) dias antes da data da reserva; 
 
Reembolso de diárias (cancelamento após o prazo, ou saída antecipada) somente com 
apresentação de atestado, caso contrário é cobrada a taxa de cancelamento que equivale a 
uma diária da tabela vigente; 
 
Fiquem sempre atentos na previsão do tempo! Pois cancelamentos por esse motivo após os 
07 dias também é cobrado a taxa; 
 
Agradecemos a Compreensão! 


