REGULAMENTO INTERNO PARA HÓSPEDES
Prezado hóspede, solicitamos observar as seguintes recomendações:

1. As diárias se iniciam às 12h (ao meio-dia) e encerram-se às 12h do dia
seguinte. O prolongamento da estadia após este horário dependerá da
disponibilidade do hotel e de cobrança adicional, a ser verificada com a
Recepção.
2. O café da manhã (incluso na diária) é servido das 6h00 às 09h30m no
restaurante (pegar ticket na recepção). O restaurante é terceirizado, por isso
todo consumo deve ser quitado no mesmo ambiente.
Horário de funcionamento:
Almoço: Terça-feira a domingo das 11h as 14h
Jantar: Terça-feira a Sábado das 18h as 22h
OBS: Fechado as segundas-feiras e aos domingos a Noite
3. As visitas deverão ser recebidas nas áreas comuns do hotel (lobby,
restaurante) e só poderão se dirigir aos apartamentos com prévia autorização
da Recepção, e o devido registro, sendo cobrado taxa extra.
4. Solicitamos o máximo de cuidado com os objetos pertencentes ao Hotel,
qualquer dano ou extravio será debitado na conta do hóspede.
5. Após as 22h00min, o Hotel estabelece normas de silêncio nos aposentos,
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possibilitando o descanso dos demais hóspedes. Evite excesso de barulho e tom de
voz alto. TV em volume moderado.
AO SAIR, favor manter a torneira e o chuveiro fechado. A CHAVE deverá ser entregue
na recepção; não sendo entregue o hospede será responsabilizado pela perda.
Voltagem do Hotel – 220 Volts / (Wi-Fi): (possuem placas nas extensões do hotel e
quartos ou solicitar na recepção);
Roupas e objetos deixados ou esquecidos no Hotel ficarão guardados, à disposição de
seus proprietários pelo prazo de NOVENTA DIAS (90). Decorrido este prazo, poderá o
Hotel dar-lhes a destinação que melhor lhe convier.
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO LAVAR E PASSAR ROUPA nos apartamentos. Passar
e lavar roupas, consultar a recepção.
Para abastecer o frigobar, pede-se aos Srs. hóspedes dirijam-se à recepção ou
disque o RAMAL 200 (DUZENTOS).
Apartamentos quádruplos e crianças de 5 a 10 anos pagam adicional de R$ 40,00 reais por
diária.
Nos apartamentos possuem placas de solicitação de limpeza, favor expor na porta
quando desejado ou comunicar na recepção.
O uso das piscinas e exclusivo aos hospedes, dirijam-se a recepção, para pegar a pulseira
de acesso.
E proibido transitar pelas areias do hotel com trajes de banho.
O horário de funcionamento das piscinas e das 07h as 22h
Só será permitido o uso das piscinas, após a passagem pelo chuveiro existente no local e
lava-pés, sempre em trajes adequados para o banho.
É proibida a frequência ou permanência no recinto das piscinas, de menores de.
10 ( dez ) anos, quando desacompanhados de seus pais ou responsáveis;

