
Bem-vindo
Cidade Bairro Cidade Bairro

Pousada Solar Singuitta Ilha Bela
O  “ M i l a g r e ”  d e  i l h a  B e l a

Um lugar único, onde a arte e a natureza estão presentes 

em todos os detalhes. Inaugurada em setembro do ano 

passado, o mais recente empreendimento da Ilha Bela 

traz luxo e sofisticação, com uma vista de 180º do mar estonteante.

Os 36 mil metros quadrados de paraíso, instalados na costeira, 

contam com 12 amplas e requintadas suítes, que se dividem em 

04 categorias.

Standard com cama king size, roupas de cama Trussardi, cofre, 

TV a cabo, DVD, ar condicionado, ventiladores de teto (quarto e 

banheiro) e um completo frigobar.

Luxo com tudo que a Standard possui, em um espaço mais 

amplo, com uma vista de tirar o fôlego.

Super Luxo com nada mais que uma jacuzzi no meio da suíte 

(ao lado da cama) e, para completar a sofisticação, além de um 

frigobar completo, uma cafeteita italiana.

VIP que inclui tudo em 72 metros quadrados, além de hidromas-

sagem no banheiro, varanda e ôfuro ao ar livre privativos, com uma 

vista exclusiva e privilegiada.

O glamour vai além, SPA de alto nível, sala fitness, saunas seca 

e úmida, jacuzzi para 6 pessoas, 3 salas de massagem, cabeleirei-

ro e os profissionais qualificados para melhor atender o hóspede.

A piscina climatizada, com o bar molhado e um confortável deck, 

é ornamentada com palmeiras imperiais, que oferecem sombras 

agradáveis para os dias ensolarados da ilha.

Para completar todo o requinte, a pousada possui o Bistrô Afro-

sul, comandado pelo Chef Valdo Araújo (ex I Viteloni - SP), que traz 

delícias da Cozinha Internacional, oferecendo um variado café da 

manhã e um romântico jantar a luz de velas.

O Solar Singuitta ainda conta com trilhas, cachoeira e a exube-

rante fauna local (tucanos e outros pássaros).

O conforto se completa com um heliponto, van para transla-

dos, carro elétrico para bagagens e hóspedes, salão de festas 

independente, sala de convenções (p/ 30 pessoas), boutique e 

estacionamento.

Reservas e Informações
www.pousadasolarsinguitta.com.br

Reservas: (12) 38941414 / fax 38949164

reservas@pousadasolarsinguitta.com.br

São Paulo Ilha Bela
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Um lugar único, onde a arte 
e a natureza estão pre-

sentes em todos os detalhes. 
Inaugurada em setembro de 
2006, é mais recente empreen-
dimento de Ilha Bela. Os 36 mil 
metros quadrados de paraíso, 
instalados na costeira, contam 
com 12 amplas e requintadas 
suítes, que se dividem em 04 
categorias.

Standard: com cama king size, 
roupas de cama Trussardi, co-
fre, TV a cabo, DVD, ar condi-
cionado, ventiladores de teto 
(quarto e banheiro) e um com-
pleto frigobar.

Luxo: com tudo que a Stan-
dard possui, em um espaço 
mais amplo, com uma vista 
de tirar o fôlego.

Super Luxo:  com nada mais 
que uma jacuzzi no meio da 
suíte (ao lado da cama) e, 
para completar a sofisticação, 
além de um frigobar completo, 
uma cafeteita italiana.

VIP: que inclui tudo em 72 
metros quadrados, além de 
hidromassagem no banheiro, 
varanda e ôfuro ao ar livre 
privativos, com uma vista ex-
clusiva e privilegiada.

O Glamour vai além, SPA de 
alto nível, sala fitness, saunas 
seca e úmida, jacuzzi para 6 
pessoas, 3 salas de massa-
gem, cabeleireiro e os profis-
sionais qualificados para mel-
hor atender o hóspede.
A piscina climatizada, com o 
bar molhado e um confortável 
deck, são ornamentadas com 
palmeiras imperiais, que ofer-
ecem sombras agradáveis para 
os dias ensolarados da ilha.
Para completar todo o requinte, 
a pousada possui o Bistrô Af-
rosul, comandado pelo Chef 
Valdo Araújo (ex I Viteloni - SP), 
que traz delícias da Cozinha 
Internacional, oferecendo um 
variado café da manhã e um 
romântico jantar a luz de velas.
O Solar Singuitta ainda conta 
com trilhas, cachoeira e a exu-
berante fauna local (tucanos e 
outros pássaros).
O conforto se completa com um 
heliponto, van para translados,
carro elétrico para bagagens e 
hóspedes, salão de festas inde-
pendente, sala de convenções 
(p/ 30 pessoas), boutique e es-
tacionamento.

Av. Gov. Mário Covas Jr, 14.500A
Itapecirica - Sul da Ilha Bela / SP

Reservas: (12) 3894-1414
                 (12) 3894-9164 fax

reservas@pousadasolarsinguitta.com.br
www.pousadasolarsinguitta.com.br

Bem-vindo  ao Paraíso
Pousada Solar Singuitta
O “MILAGRE” DE ILHA BELA


