
 

Guia do Hóspede Convidado 
Below Deck  

SFW – Nicole e Victoria – Maresias – 13 a 15/05/2022 

PARA ONDE VAMOS? 

O Destino 

Famosa pelas boas ondas e por ter revelado grandes nomes do surfe mundial como o 

campeão Gabriel Medina, Maresias está entre as mais belas praias de São Paulo. 

Com 5 km de extensão, Maresias possui areias brancas, mar claro e agitado e uma 

estrutura extraordinária para o turista. São 22 entradas com portais de madeira que 

dão acesso à praia, espalhadas por toda a sua orla e estaremos na Passagem 14. 

Distante 100 km de Ubatuba e 160 km da capital São Paulo, Maresias é uma praia 

localizada na cidade de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. De tão 

importante para a região de São Sebastião, há quem chegue por lá pensando que 

Maresias é uma cidade de fato! 

Hospedagem 

Goma Guesting - R. Passagem, 14 - Praia de Maresias, São Sebastião – SP  

Comum em grande parte da Europa as guest house são um tipo de hotel em 

uma casa particular convertida para uma casa de acomodação.  

Esse tipo de acomodação apresenta alguns importantes benefícios tais como: Atenção 

personalizada, comida caseira e saudável, quietude, design moderno, conforto, 

compartilhamento de experiências e segurança. 

A casa dispõe de 5 quartos sendo: 

• 1 quarto frente jardim para casal onde estarão os hospedados os adultos 

responsáveis pelo grupo, Sr Marcos e Sra Valéria. 

• 1 quarto para acomodar o grupo masculino 

• 2 quartos para acomodação coletiva do grupo feminino 

• 1 loft na área externa para acomodar todo o staff de apoio 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa


 

Serviços 

O dono e anfitrião vive em uma área separada dentro da propriedade estando 

disponível todo o período para auxiliar em qualquer necessidade sem comprometer a 

privacidade dos hóspedes. 

Durante toda a sua estadia você vai encontrar a equipe da Além do Sim disponível 24 

horas para lhe oferecer um serviço excelente e garantir que você aproveite cada 

momento. 

Estarão disponíveis para todos os hospedes café da manhã, almoço e jantar com 

bebidas incluas, enxoval completo (roupas de cama e banho). 

Refeições e bebidas 

Aproveite delícias étnicas, excelentes hambúrgueres e especialidades orientais, doces e 

sorvetes. 

Nossa cozinha oferece culinária de alta qualidade, com uma seleção diferente de menu 

para o café da manhã, almoço e jantar e até lanches rápidos no final da noite servidos 

em horários pré-definidos. 

Entretenimento e atrações 

Desfrute de novas experiências o tempo todo em um Below Deck da Além do Sim! 

Esportes, competições, passeios e atividades ao ar livre - ideais para toda a família – 

encerrando em um luau com pôr do sol e uma festa fascinante. 

Nós fornecemos a magia, tudo que você precisa fazer é escolher como se divertir! 

O local do evento 

No mesmo local da hospedagem principal estará disponível “sunset day use” para os 

demais convidados e será realizada a festa. 

A casa na altura da Rod. Dr. Manoel Hipólito do Rêgo, 1888 na área nobre de Maresias 

conta com decoração estilo Bali frente ao mar e vista para um dos mais lindos pôr do sol 

da região. 

  



 

E COMO CHEGAMOS LÁ? 

o traslado 

Disponibilizaremos transporte executivo e credenciado para o grupo. 

O embarque começará logo após o encerramento das aulas, no horário de embarque a 

ser informado até 10 dias antes de sua viagem.  

Antes de chegar ao local do embarque, garanta que todos os seus documentos e 

formulários de embarque estejam corretos. Você deverá apresentá-los ao embarcar. 

A viagem terá duração de aproximadamente 3 horas sem paradas. 

ANTES DE VIAJAR 

Bagagem 

Viajar com mala ou mochila de mão que seja específica para a viagem separada da 

escolar. 

IMPORTANTE 

A mochila de viagem será retirada na recepção do colégio pela Sra. Valéria na entrada do período de aula 

do dia 13/05/2022. 

Sua mochila escolar deverá ser entregue aos pais ou responsável ao final do horário de aulas “antes do 

embarque” para que não sigam em viagem junto com vocês. Caso isso não seja possível solicitamos que 

informe antecipadamente para que possamos providenciar o devido armazenamento de seus pertences.  

Todas as malas devem estar etiquetadas com seu nome e sobrenome, nome do pai/mãe e dois números de 

telefone de contato (seu e de seu responsável) 

Para sua segurança fique atento as recomendações de itens proibidos a seguir.  

A equipe poderá revistar você ou sua bagagem ou confiscar quaisquer itens que possam representar um 

risco de segurança. 

 

  



 

O que você precisa saber sobre sua mala de mão 

• Recomendamos limitar a 1 (uma) bagagem por pessoa de no máximo 15 kg 

(quinze quilos) podendo ser 1 mochila, bolsa ou maleta de mão.   

• Não leve bagagem em excesso, para que possam ser bem acomodadas e 

transportadas.  

• Quanto mais leve a mala, melhor será para acomodar seus pertences. 

• será essencial etiquetar sua bagagem com seu contato. 

• A bagagem deverá se manter devidamente identificada durante toda a estadia.  

Itens pessoais, frágeis ou de valor que não serão utilizados receberão lacre na presença do hospede, 

fazendo necessário solicitar a um membro de nossa equipe o rompimento do mesmo caso seja necessário. 

O Hóspede Convidado será responsável em armazenar e zelar por sua bagagem durante toda a estadia. A 

Além do Sim não se responsabiliza por qualquer dano ou extravio que possa ocorrer antes do início ou 

após o término da viagem.  

 

itens proibidos em sua bagagem 

Armas de fogo, faca, tesoura, canivete, armas brancas (soco inglês, tacos, bastões, 

spray de pimenta etc.), algemas, objetos afiados e/ou perfuro cortantes, aparelhos 

elétricos ou eletrônicos potencialmente explosivos (aparelho celular Samsung modelo 

Galaxy Note 7, skate elétrico “hoverboard”, etc.), drone, ferro de passar roupas, 

chapinhas para cabelos, secadores para cabelos e “babyliss”, aquecedores de 

mamadeiras e narguilés, itens explosivos (dinamites etc.) e/ou inflamáveis descritos nos 

rótulos do produto ou assim considerados. 

Se qualquer um desses itens for encontrado o Hóspede Convidado será chamado para 

efetuar o descarte. 

O que levar na mala? 

Há alguns itens que são essenciais para um final de semana. São eles: 

• Casaco ou um agasalho 

• chinelo 

• pijama 

• roupas de banho 

• itens de higiene pessoal 

• protetor solar 

• boné ou chapéu 

• Roupa da festa 

• câmera fotográfica, celular e 

carregador; 

• cartão de crédito e dinheiro; 

• medicamentos; 

• documentos; 

• óculos de sol, roupas de banho, 

protetor solar; 

• shorts e camisetas leves 

 



 

Durante o dia, os trajes são informais: roupas leves, bermudas, shorts e roupa de 

banho, e usar calçados leves, de preferência com solado de borracha.  

Para a festa, recomenda-se aos adultos do gênero masculino o uso de esporte fino com 

calça de sarja ou jeans escuro, camisa social ou, camiseta e blazer. Para os adultos do 

gênero feminino vestidos fluídos, mid, longuete ou longo, macacão, pantalonas podem 

ser acompanhadas de cardigan ou pashimina em caso de brisa marítima.  

Não esqueça a sua ecobag, ela será companheira de praia e de viagem e combina com 

todas as cores de roupa, leve uma canga ou toalha de praia de preferência aquelas que 

são de secagem rápida. 

Caso necessite de itens como secador de cabelos, ferro de passar roupas ou auxílio 

para desfazer as malas basta solicitar para nossa equipe. 

Sugestão de mala gênero feminino 

02 maiôs ou 02 biquinis 

02 shorts ou bermudas para o fim do 

dia/jantar 

01 shorts que pode ser usado como 

saída ou para prática de esportes 

02 camisetas (uma para cada dia) 

01 vestidinho leve 

01 saída de praia ou canga 

03 calcinhas e 02 sutiãs 

02 pares de meia 

01 agasalho de moletom (calça e 

blusão) ou 01 jaqueta leve e 1 calça 

jeans 

01 pijama ou camisola 

01 chinelo 

01 tênis 

01 rasteirinha 

 

Sugestão de mala gênero masculino 

02 sungas ou 02 shorts de banho 

02 shorts para o fim do dia/jantar 

02 camisetas (uma para cada dia) 

02 cuecas 

02 pares de meia 

01 agasalho de moletom (calça e 

blusão) ou 01 jaqueta leve e 1 calça 

jeans 

01 pijama 

01 chinelo 

01 tênis 

 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

A Além do Sim e sua equipe estão sempre atentas às necessidades dos seus hóspedes e 

convidados e nos empenhamos ao máximo para oferecer o melhor serviço possível 

dentro das condições de acessibilidade e normas do local escolhido. 

Para podermos oferecer aos nossos clientes a melhor experiência possível, precisamos 

conhecer todas as suas necessidades especiais com o máximo de antecedência, 

independentemente de sua complexidade para que tenhamos tempo útil suficiente para 

providenciar e oferecer o nível de assistência solicitado. 



 

Leia com atenção algumas dicas e nos informes antecipadamente sobre necessidades 

especiais do seu grupo.  

• Leve seus medicamentos em uma necessaire ou outra embalagem separada e 

identificada acompanhados de uma lista com as dosagens e aplicações 

necessárias, assim poderemos oferecer assistência no caso de serviço médico de 

emergência com maior rapidez. 

• Havendo necessidade específica, podemos solicitar um atestado médico que 

confirma que estará apto a viajar. 

• Hóspedes com intolerância ou alergias a alimentos devem informar de suas 

necessidades através do formulário de hospedagem no item “necessidades 

alimentares especiais”. Lanches sem glúten, produtos sem lactose, sem açúcar, 

refeições kasher e produtos Halal devem ser reservas até 3 semanas antes da 

sua viagem. 

A nossa equipe recebe treinamento interno específico para que compreendam as necessidades das pessoas 

portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção para que possam prestar assistência adequada 

e recebe treinamento especial para oferecer assistência aos hóspedes e atuarem no primeiro socorro 

médico até que um serviço de emergência esteja disponível.  

 

Um hóspede com mobilidade reduzida pode viajar desacompanhado? 

Sim, desde que ele seja totalmente independente. Caso contrário, ele deverá viajar com 

um cuidador para que disponha de toda a assistência necessária. 

Buscamos realizar nossas hospedagens em acomodações projetadas para serem   utilizadas por portadores 

de mobilidade reduzida, entretanto, eventualmente isso pode não ocorrer. Neste caso, havendo 

comunicado de necessidade especial, o convidado será informado previamente das limitações impostas 

pelo local.  

Famílias com crianças menores de 12 anos de idade 

Nossa equipe irá organizar o local para que pais e filhos desfrutem de momentos 

divertidos juntos e de momentos muito especiais separadamente. Trabalhamos para 

elevar ainda mais o nível de nossa reputação dando mais atenção às necessidades 

das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes e de seus pais.  

Para que isso seja possível contamos com a colaboração especial dos pais para que 

solicitem previamente qualquer item de conforto necessário e informe com clareza 

quanto as necessidades especiais de suas crianças. 

 Para garantir que as atividades familiares sejam realizadas em um ambiente seguro, alguns serviços 

estarão sujeitos a alterações com base nas regulamentações locais ou outras restrições. 

 



 

Documentos de Viagem 

A Além do Sim não é responsável pela obtenção de passaportes, vistos, vacinas ou 

outros documentos de viagem para qualquer Hóspede, sendo certo que tal obtenção é 

responsabilidade pessoal de cada indivíduo e seus responsáveis. 

O Hóspede deverá portar toda a 

documentação original e em bom estado 

de conservação exigida 

Caso o Hóspede não porte a documentação exigida pelas autoridades do Brasil não 

será permitido o embarque.  

Não será aceito embarque com boletim de ocorrência em caso de extravio ou roubo de 

documentos.    

Adulto Brasileiro 

Maiores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar um dos seguintes documentos para 

embarque e hospedagem: 

• Carteira de Identidade (RG) emitida por órgãos de Identificação dos Estados ou 

do Distrito Federal ou; 

• Carteira de Identidade emitida por conselho ou federação de categoria 

profissional, com fotografia e fé pública em todo território nacional; 

• Cartão de Identidade expedido por ministério ou órgão subordinado à 

Presidência da República, incluindo o Ministério da Defesa e os Comandos da 

Aeronáutica, da Marinha e do Exército; 

• Registro de Identificação Civil 

• RIC, na forma do Decreto nº 7.166, de 5 de maio de 2010; - Carteira de 

Trabalho; 

• Passaporte Brasileiro; 

• Carteira Nacional de Habilitação com fotografia; 

• Outro documento de identificação com fotografia e fé pública em todo território 

nacional. 

Em se tratando de viagem em território nacional, os documentos podem ser aceitos no 

original ou cópia autenticada em cartório, independentemente da respectiva validade, 

desde que seja possível a identificação do passageiro. 

 

 



 

Estrangeiros 

Passageiros de outras nacionalidades, deverão apresentar um dos seguintes 

documentos (apenas 1 deles), com a respectiva validade, para embarque e 

hospedagem:   

• Passaporte Estrangeiro; 

• Cédula de Identidade de Estrangeiro CIE; 

• Identidade diplomática ou consular; 

• Outro documento legal de viagem, em conformidade com acordos 

internacionais firmados pelo Brasil. 

Menores de idade 

Nos termos do art. 82 do ECA, os menores somente poderão embarcar, independente 

do destino, acompanhados por um dos pais ou por responsável legal devidamente 

autorizado a se hospedar com o menor de 18 anos. 

Adolescentes entre 13 e 17 anos de idade  

Deverão apresentar documento original e oficial com foto para embarcar e se 

hospedar, são válidos: 

• Documento original de identidade da criança/do adolescente, com foto  

• Autorização de viagem e hospedagem, assinado pela mãe, pai (ambos) ou 

responsável legal, com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade; 

Clique aqui para preencher o formulário 

online de autorização de viagem e 

hospedagem. 

Imprima, assine e autentique em cartório.  

Lembramos que esses documentos deverão ser apresentados no embarque. 

A regra foi estabelecida na Resolução ANTT nº 4.308/2014. 

  

http://alemdosim.com.br/index.php/formularios-e-autorizacoes-projeto-below-deck/


 

Crianças menores de 12 anos acompanhadas de avós, bisavós, tios, irmãos e sobrinhos 
maiores de 18 anos de idade  

Não há necessidade de autorização desde que seja apresentada certidão de nascimento 

original (somente a certidão de nascimento da criança possibilita fazer a comprovação 

direta de parentesco de tios, avós, bisavós e sobrinhos) e documento original de 

identidade da criança/do adolescente, com foto. 

Formulários preenchimento obrigatório 

• Autorização de Viagem e Hospedagem do Adolescente 

• Autorização para atividades ao ar livre, desportivas e passeios 

• Formulário de hospedagem e preferências 

• Ficha médica e de necessidades especiais (caso existam) 

Esses formulários estão disponíveis para download ou preenchimento online neste link  

 

 

  

http://alemdosim.com.br/index.php/formularios-e-autorizacoes-projeto-below-deck/


 

COMO IREMOS PROTEGER SUA SEGURANÇA E SAÚDE 

 

 
TODOS OS HÓSPEDES E STAFF 

VACINADOS E TESTADOS 

O protocolo de saúde e segurança 

da Além do Sim está sujeito a 

mudanças e adaptações ao longo 

da pandemia 

A Além do sim oferece uma opção de evento de 

destino segura e sem estresse para você, sua família 

e amigos. Colocamos a segurança de nossos 

hóspedes e equipe em primeiro lugar antes, durante 

e após a viagem. 

As medidas abaixo são aplicáveis às viagens nos 

próximos meses. 

Comprovante de vacinação e testes pré-embarque 

Todos os participantes deverão apresentar 

original identificado e certificado de 

vacinação (papel ou formato eletrônico) e 

na ausência deste deverá apresentar teste 

de COVID 19 realizado até 2 dias antes do 

embarque. 

Quando não viajar 

o Se apresentar sintomas como: febre (> 37,5 C), tosse, falta de ar, calafrios, 

dores musculares ou corporais, fadiga, dor de cabeça, dor de garganta e perda 

de paladar e/ou olfato nos 10 dias anteriores ao embarque. 

o Exposição potencial a um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 nos 14 

dias anteriores ao embarque. 

o Restrições temporárias de viagem com base nas circunstâncias locais. 

RETORNO PARA CASA 

Será utilizado o mesmo formato e critérios de traslados em transporte autorizado tendo 

como destino para desembarque a residência do Anfitrião Aniversariante.  

Lembre-se de verificar se todos os seus pertences foram recolhidos e nada ficou 

esquecido no local de hospedagem. 


