Prezado cliente,
Você poderá garantir o seu passaporte de DAY USE com desconto especial
pagando antecipadamente!
O DAY USE é uma modalidade que te dará direito a usufruir toda nossa área de
Pesca Esportiva, área de lazer, e ainda terá direito às refeições do dia (café da manhã,
almoço e café da tarde). Aos finais de semana e feriados nacionais, oferecemos também
petiscos livres servidos no fogão à lenha de 11h30 até 12h30.
Horário de entrada: a partir de 7h30.
Horário de saída: até 18h00.
Segue abaixo algumas perguntas e respostas para que possa entender melhor
como funciona o DAY USE e o Passaporte antecipado.
Qual o valor pagarei sem desconto e o valor com desconto?
O valor normal individual do DAY USE aos sábados, domingos, feriados nacionais e férias
de janeiro para cada pessoa acima de 12 anos, é R$ 100,00. Comprando antecipadamente o
valor passará a R$ 90,00 por pessoa.
Caso haja alguma criança de 06 a 12 anos, acompanhada dos pais, o valor normal é R$ 50,00.
Porém, comprando o passaporte antecipadamente, o valor é R$ 45,00.
Observação: Crianças de 0 a 05 anos, acompanhadas dos pais serão isentas de cobrança.
Para meio de semana, fora de feriados, o valor automático já tem o desconto.
Sendo assim o Passaporte do Day Use tem desconto apenas para os casos acima informados.
O que será cobrado a parte?
Apenas bebidas, iscas, equipamentos de pesca e petiscos de cardápio.
Para levar algum peixe fisgado para casa, as espécies autorizadas serão cobradas por kg.
Recomendamos que tragam seus equipamentos de Pesca, pois possuímos apenas um
pequeno estoque, ou seja, não garantimos os molinetes e varas de bambu para locação.
Para quem trouxer bebidas, será cobrada a "Rolha". Consulte-nos sobre valores.
Não cobramos taxas de serviço.
É Pesque-pague ou Pesque-solte?
Nosso principal atrativo é o Pesque-solte, porém o Pesque-pague é opcional.
Lembrando que não são todos os tipos de peixes que poderão ser comercializados.
O peixe é nosso maior tesouro, e temos intuito de preservá-lo. Confira abaixo as espécies não
comercializadas.

Quais as datas de funcionamento?
Funcionamos de quarta-feira a domingo.
Nas segundas e terças-feiras, funcionamos apenas semanas de feriados nacionais (consultenos).

Quais as regras do Quatro Estações Pesqueiro e Hotel Fazenda?
1. Proibida a utilização de alicates de contenção na boca dos peixes. Alicates de
contenção poderão ser apenas apoiados nos pulsares ou passaguás;
2. Proibida a entrada de clientes com caixas de isopor. Caixas de isopor deverão ser
deixadas na recepção, e retiradas apenas após o fechamento das contas, na saída;
3. Algumas espécies de peixes, como tambaquis, tambacus, pacus e pirararas não serão
comercializados;
4. O tempo de retirada do peixe até a sua inserção novamente na lagoa, deverá ser de no
máximo 02 minutos, para garantir a preservação das espécies;
5. Será necessária a utilização interna de pulseiras de identificação, para garantir a sua
segurança e controle internos;
6. O horário de Day Use é de 7h30 até 18h00, e o valor fixo independe do horário de
entrada ou saída;
7. Clientes que ultrapassarem o horário estabelecido de saída, pagarão uma taxa
individual de R$ 20,00/fração de hora ultrapassada;
8. O DAY USE não dará direito ao jantar, pois o mesmo é destinado apenas aos clientes
hospedados;
9. O DAY USE não dará direito a utilização de suítes, e sim apenas das áreas comuns.
Quais as opções de lazer oferecidas?
A Pesca Esportiva é a nossa principal atração, com exemplares que chegam a até 40kg.
Oferecemos também:
 Playground em madeira;
 Parquinho para bebê;
 Sala de jogos com sinuca, ping pong e totó;
 Piscina;
 Campo gramado;
 Sala de tv na área de piscina, com tv por assinatura;
 Rede wifi gratuita para clientes (sujeita a disponibilidade da operadora);
 Restaurante;
 Redes para descanso ao ar livre;
 Temos também ponto de apoio aos pescadores, onde servimos bebidas;
 Bastante área verde.

Quais os tipos de peixes tem no Quatro Estações Pesqueiro e Hotel Fazenda?
 Tambacus, tambaquis e pacus gigantes, que chegam a até 40kg;
 Trairas e trairões;
 Surubins,
 Pirararas;
 Piaus;
 Catfishes;
 Tilápias;
 E outros.
Onde o Quatro Estações Pesqueiro e Hotel Fazenda está localizado?
Estamos localizados a apenas 67km de Belo Horizonte, em Urucuia, um pequeno vilarejo que
faz parte do município de Esmeraldas.
Recomendamos que faça o Download e imprima o mapa e explicação para chegar (Item
LOCALIZAÇÃO do site www.pousadaquatroestacoes.com).

Como garantir o meu passaporte antecipado?
Você deverá efetuar um depósito, transferência bancária ou DOC em conta corrente no valor
fixo contratado com desconto, e enviar em até 48h, o comprovante por email
(pousada.quatroestacoes@hotmail.com), junto com as seguintes informações:
- Nome completo;
- CPF;
- Telefone Fixo;
- Telefone Celular;
- E-mail;
- Endereço com CEP;
- Data que irá usufruir o Day Use (validade de até 03 meses).
Após o recebimento do e-mail e confirmado o recebimento do valor pelo banco, retornaremos o
mesmo com o Voucher anexado, o qual deverá ser impresso e apresentado na entrada.
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO, transferência bancária ou DOC:
Caixa Econômica Federal - 104
Agência: 2782
Conta corrente: 387-8
Operação: 003
CNPJ: 11.780.895/0001-40
Em nome de Quatro Estações Pesqueiro e Hotel Fazenda LTDA-ME

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. O Passaporte antecipado com desconto, é válido apenas para pagamentos via
depósito bancário, transferência bancária ou DOC;
2. Os valores adicionais a serem pagos na saída não terão desconto, e deverão ser
pagos em dinheiro ou cheque próprio cadastrado antecipadamente na entrada (apenas
em nome de pessoa física);
3. Os passaportes poderão ser comprados com o mínimo de 24h da data a ser utilizada,
mesmo quando a forma de pagamento for transferência bancária on line;
4. Caso agende o Day Use e não compareça na data agendada, e não haja aviso prévio,
o passaporte será perdido;
5. Caso queira cancelar ou reagendar, solicitamos uma formalização por email
antecipadamente com o mínimo de 24h de antecedência da data previamente
agendada (pousada.quatroestacoes@hotmail.com).
Qual a validade do meu passaporte?
O mesmo será válido por até 03 meses após a data de pagamento.

Para maiores informações e reservas, entre em contato conosco nos telefones
abaixo, no horário comercial:
DDD 31 - 9 9944-3004 Vivo
DDD 32 - 3236-1292 Fixo
9 9174-5240 Tim
9 8883-3004 Oi
9 8426-0032 Claro

