Para Todos que Convivem na Pousada A Rosa e o Rei
1. Início das Atividades
2002
2. Área do Imóvel
250.000 m² de reserva natural – APA (Área de Proteção Ambiental).
3. Área Construída
3400m² de construção, com pouca movimentação de terra, utilizando em sua maioria materiais ecologicamente
corretos. Sistemas de tratamento de água e esgoto.
4. Topografia
Irregular e em declive – OBS: Risco de acidentes.
5. Acessibilidade
Grau de dificuldade moderada, para cadeirantes, somente o SPA.
6. Clima em S F Xavier
Temperatura agradável, com média de 18,8°C, com pluviosidade média anual de 1363mm.
OBS: Na pousada: 2°a 3°a menos por causa da diferença da altitude.
7. Distâncias da Pousada A Rosa e o Rei
São Francisco Xavier – 10,5km (Estrada de terra conservada o ano todo)
Monte Verde – 40km (Estrada de terra, ver condições depende do clima)
Joanópolis – 42km (Estrada de terra, ver condições depende do clima)
São José dos Campos – 61km
São Paulo – 160km

8. Fornecimento de Energias

Elétrica – EDP Bandeirantes – Avaliação: Regular
Gás (SPA, Chuveiros e Ofurôs) – SUPERGASBRAS – Avaliação: Ótima
Solar (Aquecimento Piscina) – Avaliação : Regular
Diesel - Gerador de 65KVA (Gera energia para todas as dependências da pousada, se necessário) – Avaliação: Ótima

9. Internet e Telefonia

-Via Rádio – Internexo – Acessível em todas as dependências da Pousada: E-mails e Mensageiros: Velocidade de Qualidade.
5MB (Arquivos Pesados como Netflix, Youtube): Velocidade reduzida; OBS: Possíveis horários de pico mais lenta.

10. Acomodações
* Espaço da Mata
São Chalés agregados à mata, possuem área interna de 25m² e ofurô coberto num deck privativo com 18m².

* Espaço de Cima
Ficam na parte alta da Pousada, com aproximadamente 35m² com ofurô ou banheira de Hidromassagem dentro
do quarto e vista para as montanhas.

* Espaço Quietude
Quatro Chalés com 25m² e um Chalé com 38m²
O Acesso pode ser feito de carro ou a pé
* OBS: Vide mapa de Localização e Acessos
* Trabalhamos com transferência ou depósito bancário, cartões créditos ou débitos. Não aceitamos cheques
ou dinheiro por motivo de segurança.

