Boletim de Hóspede
Apartamento nº:
Reserva nº:

______________
_______________

Entrada _____/_____/2021 Saída_____/_____/2021
Nome: _______________________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________________
Código Postal: _________ - _______

Localidade: __________________________________

Nº C.C: ________________________

Validade: _____/_____/_____

Data de Nascimento: ____/____/____

Local: __________________

Telemóvel:_______________________
_

E-mail:
____________________________________________________________
______________________________________________

SIM NÃO

Nacionalidade:_______________

Para sua maior protecção, a limpeza é feita uma vez por semana com troca de roupas. 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 hóspedes sinta algum sintoma condicente com a COVID19 deverão contactar a recepção (282 788 075) e aguardar na
unidade de alojamento por mais indicações.
A limpeza nas unidades de alojamento é efectuada 1 vez p/ semana, entre as 10:00h e as 18:00h, dando prioridade às entradas do dia;
Não efectuamos limpeza nas cozinhas;
A mudança de roupas é efectuada uma vez p/ semana,

✓
✓

Horário de: check-in: 16:00 horas; check-out: 10:00 horas;
Late Check-out: 50% da diária (Contactar a Recepção)

✓
✓
✓

Capacidade máxima da unidade de alojamento:
●T1 – 4 pax ●T2 – 6 pax ●T3 – 8 pax
Os hóspedes directos deverão liquidar a respectiva factura no acto do check-in ou antecipadamente;
O seu apartamento foi previamente limpo, desinfectado e inspeccionado de acordo com as necessárias condições de utilização.
Agradecemos que contacte a recepção se detectar qualquer anomalia;
Não é permitido transportar louças e roupas para utilização exterior à sua unidade de alojamento;
Os apartamentos estão equipados com loiça e utensílios para a sua capacidade máxima;
Na necessidade de recorrer aos nossos serviços técnicos, deverá contactar a recepção;
Não é permitido o uso de fogareiros nem a realização de churrascos.
Deverá fazer-se sempre acompanhar do key-pass durante a sua estadia e conservá-lo até ao final, para ter acesso às nossas facilidades;
O cartão de acesso à piscina tem uma caução de € 1,00 por cartão, que será devolvida no check-out. O cartão está codificado até às 10
horas do dia da saída. Em caso de perda não haverá substituição automática do mesmo;
Deverá respeitar sempre as normas de segurança afixadas nas unidades de alojamento;
È de toda a conveniência antes de sair do seu apartamento certificar-se de que portas, janelas e iluminação estão devidamente fechadas;
A direção não se responsabiliza por quaisquer bens ou valores deixados nos apartamentos, com excepção daqueles que estiverem
guardados no cofre, devidamente alugado para o efeito na recepção e seguro pelo valor máximo de € 998,00

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

DECLARO QUE LI E ACEITO TODAS AS CONDIÇÕES DESCRITAS ACIMA

Assinatura
_______________________________

