
 

 Bolet im de Hóspede   

 APT. Nº:  

 Reserva nº:  
   

In      /      / Out     /      /  

 
Nome :  

Nacionalidade :  

Morada: - 

  

C.C. N :          Validade :            /              /  

Emitido em:          /         /  

Data de nascimento :          /          / Local 

Telefone :      E-mail:  

NIF _________________________ 

  

  

  
  SIM  NÃO 

    Para sua maior protecção, a limpeza é feita ao 3º dia com troca de roupas e assim sucessivamente. 
Prefere que não façamos a limpeza sendo apenas fornecidas as toalhas e lençóis para que possam trocar? 

    Para minimizar os procedimentos no check in presencial, recomendamos o pagamento antecipado 
da chegada. Deseja receber  o  link para pagamento virtual/Dados para transferência bancária? (sublinhar a 
opção pretendida) 

    Deseja factura em nome de uma empresa?  Se sim, por favor envie-nos os dados. À falta desta 
indicação, a factura é emitida no nome e NIF indicados acima.   
 

✓ Caso algum dos hospedes sinta algum sintoma condicente com a COVID19 deverão contactar a recepção 

(282 480 000) e aguardar na unidade de alojamento por mais indicações.  

✓ A limpeza nas unidades é das 10h às 18h00m. Aos Domingos e Feriados não são efectuadas limpezas; 

✓ Não efectuamos limpeza nas cozinhas durante a estadia; 

✓ A mudança de toalhas e lençóis é efectuada ao 3º dia da chegada e assim sucessivamente; 

✓ Horário de: check-in: 16.00 horas; check-out: 10.00 horas; 

✓ Saída tardia caso haja disponibilidade, será sujeito a pagamento extra. A fim de conseguir limpar e 

desinfectar as unidades de alojamento, pedimos que tentem cumprir os horários de check in e check out.  

✓ Capacidade máxima da unidade de alojamento: 

              T1 – 3 pax      T2 – 5 pax      T3 – 7 pax      T4 – 9 pax   V2 – 5 pax     V3 – 7 pax     V4 – 9 pax    TH2 – 5 

pax 



✓ Todos os hóspedes deverão deixar uma caução de € 250,00, que poderá ser em cartão de crédito ou 

dinheiro (não recomendado); Caso deseje, pode informar-nos os dados de cartão de crédito via telefone, 

agilizando o check in.  

Esta informação é destruída impreterivelmente até 3 dias após o check out.  

✓ Na possibilidade da caução ser accionada e não ser possível no check-out apurar o valor em dívida, a 

diferença será enviada por correio para a morada que nos indicar; 

✓ A sua unidade de alojamento foi previamente inspeccionada, limpa e desinfectada de acordo com as 

necessárias condições de utilização. Agradecemos que contacte a recepção se detectar qualquer 

anomalia; 

✓ São permitidos animais nas unidades de alojamento, desde que previamente informado e reservado 

(custo extra); 

✓ O incumprimento da alínea anterior obriga ao pagamento de uma desinfestação no valor de € 150,00; 

✓ Não é permitido transportar loiças e roupas para utilização exterior à sua unidade de alojamento; 

✓ As unidades de alojamento estão equipadas com loiça e utensílios para a sua capacidade máxima, 

acrescida de um convidado; 

✓ Em caso de necessidade solicite à recepção mais equipamento, que terá de ser devolvido no dia seguinte 

nas mesmas condições; 

✓ Na necessidade de recorrer aos nossos serviços técnicos, deverá contactar a recepção; 

✓ É de toda a conveniência antes de sair da sua unidade de alojamento, certificar-se de que portas, janelas e 

iluminação estão devidamente fechadas; 

✓ Não nos responsabilizamos por quaisquer bens ou valores deixados nas unidades de alojamento, com 

excepção daqueles que estiverem guardados no cofre, devidamente alugado para o efeito na recepção e 

seguro pelo valor máximo de €500,00; 

✓ Espreguiçadeiras e chapéus-de-sol são pagos directamente na piscina Atlântica. 

✓ É expressamente proibido de fumar em qualquer espaço fechado do empreendimento, apartamentos e 

vilas inclusive. 

✓ As piscinas das Zonas M e V são pouco profundas. Proibido mergulhar ou saltar. 

✓ Insufláveis ou quaisquer outros objectos não devem ser deixados sobre a relva, causam estragos. 

✓ Não é permitido pendurar roupa ou toalhas nas varandas. Por Favor usar o estendal. 

✓ Autorizo a utilização do meu endereço de e-mail para o envio de Newsletters e informação com fins 

promocionais. 

                                DECLARO QUE LI E ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES ACIMA 
 
 

  

                                                                                                               Assinatura 


