
Obrigado pela sua preferência e desfrute da sua estadia! 

 

 

REGULAMENTO INTERNO DO HOTEL 

 O check-in deve ser efetuado a partir das 15h e preferencialmente até às 19h. --- 

 O check-out deve ser efetuado obrigatoriamente entre as 8h e as 12h, sob pena de 

ultrapassado esse horário, configurar o registo de uma nova diária. Nesse ato, deve proceder 

à entrega da chave do quarto e dos comandos (televisão e ar condicionado) que lhe foram 

entregues aquando do check-in. --- 

 O pequeno-almoço é servido das 08h30min às 10h, sendo que os alimentos aí 

disponibilizados são única e exclusivamente para consumo nesse local. --- 

 É expressamente proibido o consumo de bebidas ou comidas que não foram adquiridas no 

Hotel, nas áreas da piscina, do restaurante ou esplanada. --- 

 O horário de funcionamento da piscina é das 09h às 20h, sendo que nesse espaço é 

expressamente proibido realizar jogos fazendo uso de bolas, bem como outros desportos 

que possam incomodar os restantes utentes daquele recinto. --- 

 Não é permitido jogar futebol no espaço delimitado do Hotel. --- 

 Solicita-se o máximo de cuidado com os objetos pertencentes ao Hotel, pois qualquer dano 

ou extravio doloso, será debitado o montante respetivo na conta do cliente. --- 

 Durante a sua estadia e sempre que se ausentar do quarto deve verificar se o ar condicionado 

se encontra desligado, ao abandonar Hotel, deve deixar a chave do quarto na receção, assim 

como, quando se ausentar e previr a sua chegada após as 24h, deve informar dessa intenção. 

--- 

 Deve reduzir todos os ruídos a partir das 22h e evitar deitar quaisquer objetos pela varanda 

ou janela, sobretudo pontas de cigarro. --- 

Obs.: Para o esclarecimento de qualquer questão ou situação omissa, agradecemos que o solicite na receção. -- 

Gratos pela compreensão, 

A Gerência 


