INFORMAÇÕES GERAIS
COMO CHEGAR?
Do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares até a Pousada são 35 km e
da rodoviária, cerca de 15 km. Em ambos os casos, é possível utilizar os
serviços de empresa de receptivo ou os táxis credenciados disponíveis
nesses locais. Os preços são tabelados. Há ainda possibilidade de
aplicativos de plataforma de viagens.
COMO SE LOCOMOVER PARA OUTROS PONTOS DA CIDADE?
Utilizando empresa de turismo receptivo no local, ônibus urbanos, que
passam em frente a Unidade Sesc Guaxuma, táxi ou aplicativos de
plataforma de viagens.
A PRAIA DE GUAXUMA É PRÓPRIA PARA O BANHO?
Conforme os relatórios de balneabilidade do Instituto do Meio Ambiente
(IMA), Guaxuma está dentro dos trechos próprios. Segue o endereço para
mais informações www.ima.al.gov.br . Vale ressaltar que a maré da Praia de
Guaxuma é agitada, quando a maré está alta. Para quem gosta de
caminhar é possível chegar às praias de Garça Torta e Riacho Doce onde o
mar é mais calmo.
O TRABALHADOR DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO PODE
LEVAR UM USUÁRIO PAGANDO PREÇO DESSA CATEGORIA?
O Cartão Sesc é pessoal e intransferível. Por isso, o desconto é exclusivo
para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus
dependentes. No caso de pessoas de categorias diferentes, em um único
quarto, cada um pagará o valor correspondente a sua realidade.
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Essa categoria é exclusiva para os casos nos quais o usuário está na
mesma acomodação do trabalhador do comércio de bens, serviços e
turismo.
CASO AS REFEIÇÕES NÃO SEJAM FEITAS NO MESMO DIA, EXISTE A
POSSIBILIDADE DE TROCA?
As refeições configuram uma cortesia do Sesc para seus clientes e são
preparadas diariamente baseadas no número de pessoas hospedadas.
Sendo assim, não existe a possibilidade de permuta das refeições.
COMO ACONTECEM AS RESERVAS PARA FERIADOS PROLONGADOS,
COMO O CARNAVAL, A SEMANA SANTA E O RÉVEILLON?
As datas são disponibilizadas no site para abertura de reserva.
A POUSADA DISPONIBILIZA PROGRAMAÇÃO RECREATIVA PARA OS
HÓSPEDES?
Sim. Os profissionais se revezam nas atividades que acontecem,
normalmente, às 9h e às 20h. Ao fazer o check-in, o cliente pode consultar
a programação semanal na recepção da Pousada Guaxuma.
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O SESC PERMITE A ENTRADA DE ANIMAIS?
O local não permite a entrada de hóspedes com animais.
QUAL É O REGIME ALIMENTAR DA POUSADA?
Meia pensão, sendo café e jantar.
É POSSÍVEL ALMOÇAR NA UNIDADE SESC GUAXUMA?
Sim. A compra do ticket para a refeição pode ser feita na recepção da
Pousada.
A PARTIR DE QUE IDADE CRIANÇA PAGA HOSPEDAGEM?
Crianças até seis anos não pagam hospedagem.
O SESC OFERECE PASSEIOS TURÍSTICOS?
No local, existe uma empresa de turismo receptivo ofertando
programações com preços e destinos variados. Consultar a recepção
para mais informações.
EXISTE ALGUMA PROGRAMAÇÃO RECREATIVA INDICADA PELO SESCAL?
Sim. O Sesc disponibiliza a grade cultural de todas as unidades na
recepção da Pousada para consulta.
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