
REGIMENTO INTERNO
DO HOTEL

1.Todas as diárias têm início (check-in) às 14h00min e terminam às 12h00min (check-out), 
ultrapassado este horário configurará automa�camente o registro de uma nova diária, 
ficando a critério da direção do hotel verificar a possibilidade de uma nova diária.

2.O pagamento das diárias será efetuado no check-in.

3.O late check-out (check-out tardio) poderá ser solicitado pelo hóspede com antecedência 
mínima de 01 (um) dia, ficando a critério da direção do hotel sua concessão. O horário 
limite para o late check-out será às 14h00min, o qual terá o custo de 50% do valor de uma 
diária.

4.O café da manhã está incluído no preço da diária e será servido das 06h30min às 09:30h, 
somente no restaurante do hotel.

5.O hóspede poderá solicitar à direção do hotel o café extra, o qual terá seu valor informado 
na solicitação.

6.Danos que ocorram nos apartamentos, seus equipamentos e respec�vo enxoval, serão de 
responsabilidade do hóspede, sendo o valor correspondente.

7.Acrescido às despesas do apartamento.

8.O hotel solicita aos Senhores hóspedes a gen�leza de não estenderem roupas ou toalhas 
nas janelas dos apartamentos; não jogarem quaisquer objetos pelas janelas, bem como, 
não u�lizar ferro elétrico nos apartamentos.

9.Objetos esquecidos nas dependências do hotel serão guardados por até 30 (trinta) dias.

10.Por questão de segurança, é proibido o acesso aos apartamentos de pessoas que não 
estão hospedados no hotel. Caso o hóspede receba visitas, estas deverão permanecer na 
recepção ou registrar-se, podendo permanecer até 30 minutos.

11.É proibida a entrada e permanência em quaisquer das dependências do hotel com 
animais.

12.É PROIBIDO FUMAR nas dependências internas do hotel, em especial nos apartamentos. 
Caso seja u�lizado, será cobrado uma taxa de R$ 50,00.

13.O hotel solicita a seus hóspedes o máximo de silêncio nos apartamentos e demais 
instalações do hotel, em especial entre das 22h00min às 07h00min.

14.A solução dos casos omissos neste regulamento ficará a cargo da direção do hotel, sendo 
que, desde já, agradecemos toda a colaboração oferecida para o alcance de nossos 
obje�vos.

Reclamações e sugestões dos Senhores Hóspedes serão valiosas na busca da melhoria de 
nossos serviços.
Estamos à disposição para ouvi-los.



OBSERVAÇÕES DE SEGURANÇA

TABELA DE PREÇO

LENÇOL

EDREDOM

TOALHAS

LAVAGEM DE COLCHÃO

QUEBRA DE ESPELHO

BOX

TV

R$   80,00

R$ 200,00

R$   50,00

R$   30,00

R$ 300,00

R$ 400,00

1.Ao ausentar-se do hotel, o hóspede deve deixar a chave ou cartão do apartamento na 

recepção e comunicar imediatamente no caso de perda ou extravio; Será cobrada uma 

taxa de R$50,00 para chave e R$10,00 para o cartão, no caso de perda ou extravio.

2.Nunca informar o número de seu apartamento para pessoas não autorizadas, 

estranhas ou que não sejam de sua confiança;

3.Evitar expor a chave ou cartão do seu apartamento em locais de circulação ou deixá-la 

em local de fácil acesso a pessoas estranhas.

4.Reportar à recepção sobre pessoas suspeitas que circulem na área do hotel.

5.Quaisquer danos materiais ocorridos no apto durante a estadia são 

de responsabilidade do hospede e serão cobrados.

A ser Avaliado
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