ARQUIDECOR

VILA KEBAYA
RECANTO DE PAZ, EM MEIO A NATUREZA
EXUBERANTE DA MATA ATLÂNTICA

CHALÉS

Os elegantes chalés com
decoração balinesa dispõem
de: TV LCD 32” com pacote
digital HD, frigobar, cafeteira
Nespresso, cama queen size,
cofre , ar condicionado, banheira
de hidromassagem, secador de
cabelo, kit amenities L’Occitane,
interfone e terraço privativo.

ACESSIBILIDADE

Da Redação / Divulgação

P

roporcionar aos nossos
visitantes uma excelente
hospedagem, confortável
e prazerosa, no coração da Ilha
é o a missão principal da Vila
Kebaya, projeto autoral surgido
da vontade dos proprietários
em proporcionarem uma vida
mais simples e próxima da

natureza para suas filhas e uma
excepcional vivência para seus
hóspedes. Reconhecida como
uma pousada com padrões de
excelência nos serviços, respeito
ao meio ambiente e à comunidade,
a pousada é a decisão ideal para
quem quer aproveitar ao máximo
as potencialidades de Ilhabela.
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A Vila Kebaya foi construída em
um terreno em declive com muitas
escadas dificultando a locomoção
de cadeirantes nos espaços de
jardins e piscina. Apesar disso,
há quarto adaptado no primeiro
andar, sem escada e com rampa de
acesso, proporcionando conforto
e segurança aos hospedes . Toda
a equipe da Vila é treinada para
receber cadeirantes.
Para que suas expectativas
sejam superadas, a pousada
conta ainda com piscina aquecida
com jacuzzi, espaço com livros
para os que apreciam uma boa
leitura, pequeno lounge infantil
com alguns livros, brinquedos e
lápis de cor e bicicletas para a
prática de ciclismo.

LOCALIZAÇÃO

A Vila Kebaya tem excelente localização. Fica a
dois minutos andando da praia e no centro histórico
da Ilha. Não necessita de carro para nada. Os mais
íntimos da cidade chamam esse centrinho de Vila.
Onde se concentram bares, restaurantes e lojas,
além do pier onde desembarcam passageiros dos
transatlânticos, além da praia, claro. g
Pousada-Vila-Kebaya
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