DIRETÓRIO

RECEÇÃO ABERTA 24 HORAS
Premir o número 9 no telefone do quarto
ou +351 266 009 970
RESTAURANTE
Pequeno-almoço
Das 8h30 às 11h30
Almoço
Das 12h30 às 15h30
Jantar
Das 20h00 às 23h00
BAR
Das 10h00 às 23h00
WIFI
Login – SleepAndNature
Password – guestsleep
HORÁRIO CHECK-OUT
Até às 12h00
WAKE UP CALL
Caso necessite de serviço de despertar contacte a
receção, ligando 9 no telefone do seu quarto.
LIMPEZA DE QUARTOS
Diariamente entre as 10h00 e as 18h00.
Pedidos especiais ou amenidades extra disponíveis sob pedido.

NÃO INCOMODAR
Se desejar não ser incomodado com a limpeza do quarto,
coloque a placa “Não incomodar” à entrada do
quarto, do lado de fora.
PERDIDOS E ACHADOS
Por favor, contacte a receção caso deseje verificar um
artigo que possa ter sido perdido ou encontrado durante
a sua estadia.
EQUIPAMENTOS NO QUARTO
Wifi, televisão, ar condicionado, telefone,
secador de cabelo, cofre, mini bar, chaleira elétrica.
AMENITIES
› Chinelos de quarto
› Toucas de banho
› Kit de barbear a pedido
› Kit dental a pedido
BERÇOS E CAMAS EXTRA
Berço e sofá-cama estão disponíveis mediante
disponibilidade.
Os berços são gratuitos para crianças até os 3 anos.

PISCINA EXTERIOR
A piscina está aberta das 9h00 às 20h00. A piscina
é não vigiada, crianças pequenas devem ser sempre
acompanhadas por um adulto responsável.
PISCINA INTERIOR
A piscina está aberta das 9h00 às 21h00. A piscina
é não vigiada, crianças pequenas devem ser sempre
acompanhadas por um adulto.
GINÁSIO
Aberto das 8hoo às 22h00
SPA
Sauna, banho turco, sala de fitness, 2 salas de tratamento.
Para mais informações contacte a receção.
Domingo a 5ª feira – 10h00 às 18h00
6ª feira a Sábado – 11h00 às 19h00
ATIVIDADES
Poderá efetuar inúmeras atividades durante a sua
estadia. Para mais informações contacte a receção.
EMERGÊNCIAS
Em caso de emergência contacte:
Receção – 9
Telefone Hotel – +351 266 009 970
INEM – 112

