
COVID – 19            Facilidades 

Circulação no Hotel 

  Poderá adquirir máscaras e luvas no Hotel em caso de esquecimento das suas proteções 
individuais. 

  Disponibilizamos produtos para desinfetar as mãos. 

  Disponibilizamos toalhitas para reforçar a limpeza de alguns equipamentos de uso comum. 

 As medidas de higiene dos espaços comuns foram reforçadas com produtos adequados e 
maior regularidade da limpeza.  

 As regras de utilização dos vários espaços foram ajustadas para facilitar a circulação de 
todos com maior segurança (indicações afixadas nos locais). 
 
Check –in 
 

 Poderá fazer o check-in on-line através de envio dos dados por e-mail aquando da 
marcação da reserva, minimizando o contacto social. 
              DADOS PESSOAIS:  
- Nome completo, 
- Data de nascimento,  
- Nº do documento de identificação, 
- Nº de contribuinte, 
- Local de residência e país. 

 Em caso de reservar presencialmente na receção, será entregue uma folha de registo que 
permite minimizar o tempo  para a entrega dos dados pessoais e de faturação. 

 O pagamento deverá ser efetuado antecipadamente por transferência bancária ou cartão 
de crédito. 

 Os valores para estadias prolongadas serão maia atrativos. Assim, poderá conhecer a zona 
de forma tranquila, sem a preocupação de procurar todos os dias alojamento, minimizando 
o risco da propagação do vírus. 

  O serviço de limpeza do quarto será combinado no check-in de forma a minimizar as idas 
ao espaço e aumentar a privacidade. 

 

Pequeno-almoço 

 Poderá optar por tomar o pequeno-almoço no quarto, terraço, sala mediante pedido prévio 
(registado em ficha própria) e sem qualquer custo acrescido. Este serviço permite minimizar 
o contacto social. 

 Poderá adquirir pic nic sob pedido antecipado. 

 

Bar 

 O serviço de refeições, bebidas poderá ser solicitado previamente através do telefone do 
quarto. 
 

SPA 

 Disponibilizamos serviço de SPA (Piscina, Banho turco, Massagens) e ginásio. 
                                                                                                 Para mais informações contacte-nos. 

 


