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Refúgio de tranquilidade, privacidade, 
relaxamento e romantismo, a Pousada 
Tankamana está localizada a poucos 
quilômetros do Rio de Janeiro, e a 25 minutos 
do centro de Itaipava, Petrópolis. 
 
A partir de  
R$ 1.209,00 por pessoa em apartamento 
duplo 
 
Saiba mais 
Um lugar para acordar apenas com o som das 
maritacas lhe saudando e para ver as horas 
passarem bem lentamente. 
A natureza aqui lhe convida para uma imersão 
– seja na piscina de água natural , nos ofurôs 
em chalés , na sala de cinema final da tarde , 
no Spa. Ou caminhando nas trilhas da 
Pousada – um corredor na Mata Atlântica 

onde é possível observar diversas espécies de 
árvores nativas. 
 
Destaques: 
 

 Kit de produtos do Sítio do Moinho - 
Exclusividade Just Tur; 

 Café da manhã servido a qualquer 
hora; 

 Chalés encravados na natureza, em 
meio a Mata Atlântica - um cenário 
deslumbrante e revigorante; 

 Piscina de água natural; 

 Restaurante dcom as assinaturas do 
chef Bertrand Martene e da 
consultora Claudia Mascarenhas; 

 Cardápio com itens frescos da horta 
agroecológica;

 
 
 
 
 



  ROTEIRO 

 

1° dia - Pousada Tankamana 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
Localizada no Vale do Cuiabá, a 25 minutos do centro de Itaipava, região serrana do RJ, a 
Pousada Tankamana é local de refúgio para pessoas que buscam o clima romântico da serra com 
requinte. Trilhas para leves caminhadas pela Mata Atlântica e sauna integrada com a piscina de 
água natural proporcionam uma experiência relaxante, que pode ser complementada por 
tratamentos terapêuticos em nosso spa. 
 
Os chalés de madeira e pedra renovados, recentemente, aliam a rusticidade do local ao conforto 
ideal. A estrada de terra do acesso da Pousada foi refeita, estando agora pavimentada. 
 
O restaurante oferece um cardápio contemporâneo, elaborado pelo chef Bertrand Materne, com 
produtos cultivados na horta orgânica. Caso lhe convenha, a equipe terá o prazer de organizar 
com todo requinte um jantar privativo e romântico no chalé. 
 
A horta orgânica da Pousada abastece o restaurante, num conceito “do campo para a mesa”. 
 
2° dia - Pousada Tankamana 
Café da manhã no hotel, que pode ser servido a qualquer hora.  
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Experiências: 
Piquenique na montanha 
Experiência presente na memória afetiva de quase todos nós! 
Há vários espaços nos jardins da Pousada Tankamana para um piquenique. A equipe monta a 
cesta gourmet com as delícias criadas pelo chef Bertrand Materne, e os hóspedes aproveitam em 
um dos espaços livres e aconchegantes desse belo cenário de natureza. 
A partir de BRL 215,00 por pessoa 
 
Aulas de fotografia da natureza 
Esse cenário de natureza intocada e abundante merece ser eternizado em imagens . A atividade 
inclui lições básicas de foto de natureza, com fotógrafo especializado. Essa atividade demanda 
pré agendamento. 
A partir de BRL 215,00 por pessoa 
 
Trilhas na Mata Atlântica 
Nas trilhas da Pousada os hóspedes sentem o frescor da vegetação , especialmente no verão , e 
identificam as espécies de árvores da Mata Atlântica . As trilhas podem ser guiadas mas , em 
geral não há necessidade e há placas indicando as espécies da flora ao longo do percurso. 
Consultar valores 



 
3° dia - Pousada Tankamana 
Café da manhã no hotel, que pode ser servido a qualquer hora.  
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Gastronomia 
O restaurante da Pousada Tankamana conta com as assinaturas do chef Bertrand Martene e da 
consultora Claudia Mascarenhas. O cardápio privilegia os itens frescos da horta agroecológica da 
Pousada e de pequenos produtores da região serrana do Rio de Janeiro. O serviço de 
gastronomia é feito tanto no restaurante quanto em qualquer local da propriedade. A opção 
mais charmosa é o serviço de jantar em noite de lua cheia na porta do chalé. Um momento 
inesquecível de romantismo e privacidade. 
 
Café da manhã 
O café da manhã, reconhecido como um dos melhores da região, está incluído na diária e é 
servido até a hora que desejar – não se preocupe com horário para acordar. 
 
Chá da tarde 
Todas às sextas e sábados, às 17h, deguste o chá da tarde como cortesia para nossos hóspedes. 
 
Horta Agroecológica 
Na chegada, os hóspedes escolhem os itens de nossa horta agroecológica que desejam levar 
para suas casas e, no check-out, recebem uma cesta completa. 
 
4° dia - Pousada Tankamana 
Café da manhã e check-out no hotel. 
 

 

  INCLUI 

 

3 noites de hospedagem no Vale do Cuiaba na Pousada Tankamana incluso café da manhã; 

Kit de Brasilidade com parêo estampa exclusiva ou mochila e necessárie de linhão. 

Tarifa não inclui: 
Traslados; 
Antecipação no horário de chegada (early check-in); 
Prorrogação no horário de saída (late check-out); 
Passeios opcionais; 
Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 
Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 
Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 
Aéreos não mencionados como inclusos; 



Aéreos internacionais de chegada / saída; 
Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 
Vistos; 
Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 
Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 
 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 1.209,00 

*Preços por pessoa 

  

Petropolis - Pousada Tankamana (Chalé standard)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 1.564,00 

*Preços por pessoa 

  

Petropolis - Pousada Tankamana (Chalé Geminado Ofurô/Geminado Hidromassagem)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 1.780,00 



*Preços por pessoa 

  

Petropolis - Pousada Tankamana (Chalé Especial Ofurô/ Chalé Especial Hidromas)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 2.659,00 

*Preços por pessoa 

  

Petropolis - Pousada Tankamana (Chalé Tanka)  

 

CONDIÇÕES:  

Validade: 17/12/2021, exceto feriados e alta temporada ( 01-31julho21). Valores válidos 

para diarias entre domingo a quinta-feira. 

Crianças: Até 5 anos cortesia; 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Permitido até 20 dias antes da data do 

check-in. Em caso de reembolso a Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa. 

 

Notas importantes:  

Adicionar taxa de 10% de serviços; 

Adicionar 30% do valor do apto duplo para terceira pessoa acima de 6 anos de idade; 

Valores válidos para diarias entre domingo a quinta-feira, as diarias de sexta-feira e 

sábado custam mais 25%. 

Descrição dos quartos: 

Chalé Standard 

Esses chalés possuem 25 metros quadrados Comodidades: Cama king size Ar 

condicionado TV com canais a cabo Lareira Frigobar Cofre Amenites Natura Secador de 

cabelo. 

Chalé Geminado Ofurô 

Esses chalés possuem 40 metros quadrados, um ofurô para casal e varanda. São 

construídos em um único setor, com paredes geminadas Comodidades: Cama king size Ar 

condicionado TV com canais a cabo Lareira Frigobar Cofre Amenites Natura Secador de 



cabelo 

Chalé Geminado Hidromassagem 

Esses chalés possuem 40 metros quadrados, uma hidromassagem para casal e varanda. 

São construídos em um único setor, com paredes geminadas Comodidades: Cama king 

size Ar condicionado TV com canais a cabo Lareira Frigobar Cofre Amenites Natura 

Secador de cabelo 

Chalé Especial Ofurô 

Esses chalés possuem 40 metros quadrados, ofurô para casal e varanda Comodidades: 

Cama king size Ar condicionado TV com canais a cabo Lareira Frigobar Cofre Amenites 

Natura Secador de cabelo 

Chalé Especial Hidromassagem 

Esses chalés possuem 40 metros quadrados, hidromassagem para casal e varanda 

Comodidades: Cama king size Ar condicionado TV com canais a cabo Lareira Frigobar 

Cofre Amenites Natura Secador de cabelo 

Chalé Tanka 

Este chalé possui 80 metros quadrados, hidrospa na ante-sala, varanda e ducha externa 

integrada com a natureza Comodidades: Cama king size Ar condicionado TV com canais a 

cabo Lareira Frigobar Cofre Amenites Natura Secador de cabelo 
 

 

 
 
 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos 
outros cartões 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de 
reservas. São, portanto sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 

  INFORMAÇÕES 

 

 

 


