REGULAMENTO DE ESTADIA

Sejam bem vindos ao PÉ NA AREIA HOTEL POUSADA.

Pensando no seu bem estar e de sua família, oferecemos a você a
oportunidade de desfrutar momentos incríveis com quem você ama. A sua colônia de
férias foi totalmente reconstruída, cada detalhe foi pensando em proporcionar a você
trabalhador, a oportunidade de estar hospedado em um lugar feito com o que há de
melhor.
Para que não haja imprevistos, segue abaixo o Regulamento que deve ser
seguido continuamente durante a estadia.

NOS APARTAMENTOS
 APARELHOS SONOROS - Permitida a utilização desde que em volume baixo
e respeitando o horário de silencio das 22h00 as 08h00;
 É expressamente PROIBIDO FUMAR, pois a fumaça aciona o sistema antiincêndio;
 CARTÕES CHAVE - Se houver extravio, será cobrada uma taxa de R$ 50,00
(cinquenta reais);
 LIXO – O lixo produzido no apartamento deverá ser armazenado em sacolas,
amarrado e depositado na lixeira localizada no estacionamento térreo (se
informar na recepção);
 ROUPAS MOLHADAS - Pedimos o favor de não estender roupas molhadas
nas mesas e cadeiras externas, janelas ou varandas. (disponibilizamos varal
de chão em cada apartamento); não jogar quaisquer objetos pelas
janelas/varandas.
 ROUPAS DE CAMA - Não fazemos arrumação dos quartos ou troca de Roupa
de Cama, pedimos que deixe que após a desocupação realizaremos a
conferência;
 TOALHA DE BANHO – Não será fornecida;
 AR CONDICIONADO - Para o devido funcionamento e economia de energia,
em período de calor, pedimos que deixe em temperatura de 21º.
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 PERSIANAS - Manuseie com cuidado e atenção, evite abrir as portas da
varanda, com as cortinas abaixadas. Caso necessite de ajuda, solicite na
recepção.
 APARELHOS e ILUMINAÇÃO - Qualquer equipamento, móvel ou utensílio
que seja danificado, o valor do mesmo será anexado a sua conta.

RESTAURANTE
 As refeições deverão ser feitas, OBRIGATÓRIAMENTE, no restaurante;
 Somente serão atendidas as pessoas que portarem as pulseiras de
identificação;
 Proibido levar qualquer utensilio do restaurante para o quarto ou para praia;
 Não será permitida a permanência de pessoas sem camisa ou só de biquíni
nas dependências do restaurante;
 É proibida a utilização das misturas das refeições como porções e petiscos;
 Bebidas e Sobremesas serão cobradas a parte das refeições, o pagamento
deverá ser efetuado diretamente no restaurante;
 Lembre-se que após você, alguém utilizará o mesmo espaço para fazer sua
refeição;
 HORARIO DAS REFEIÇÕES:
 Café da Manhã - das 07:30 hs ás 10:00 hs
 Almoço – das 12:00 hs ás 14:30 hs
 Jantar- das 18:30 hs ás 21:00 hs

CHURRASQUEIRA
 Para utilizar, faça a reserva no check-in;
 Serão disponibilizados dois períodos de utilização, que deverão ser
respeitados.
1º Período das 11:00 às 15:00
2º Período das 18:00 às 22:00
 A utilização é gratuita, no entanto faz-se necessário a limpeza e conservação
após a utilização. Caso contrario será cobrado taxa de manutenção no valor de
R$20,00 (Vinte reais).
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BAR DO RESTAURANTE
 Horário de funcionamento: das 10hs ás 22hs.
 Somente serão atendidas as pessoas que portarem as pulseiras de
identificação;
 Bebidas não inclusas na diária, servidas exclusivamente no balcão;
 Proibido levar qualquer utensilio do Bar para o quarto ou para a praia;
 O pagamento poderá ser feito na hora da compra ou no encerramento da
reserva;
NO ESTACIONAMENTO
 Estacionamento Gratuito – Devido à gratuidade do estacionamento interno, o
Hotel não se responsabiliza por veículos ou objetos no interior dos mesmos.
 São 52 (cinquenta e duas) vagas, 1 (uma) vaga por apartamento;
 Os veículos excedentes deverão permanecer ao lado de fora do Pé na Areia
Hotel Pousada;
 É proibido estacionar os veículos de forma irregular impedindo o transito;
 Os veículos estacionados no interior do Pé na Areia Hotel Pousada deverão
ser identificados no check-in;
 Não nos responsabilizamos por eventuais danos nos veículos, bem como
furtos ou sinistros;

CONSIDERAÇÕES


É obrigatório o uso da pulseira de identificação nas dependências do
Hotel Pousada, em caso de perda ou extravio, será fornecida uma
segunda pulseira mediante a cobrança de uma taxa de R$ 3,00;



No encerramento da reserva, será realizada vistoria no apartamento, caso
haja algum objeto danificado, o valor do mesmo será anexado a sua
conta;



Fica disponível uma ducha para que ao voltar da praia, seja retirado todo
excesso de areia, visando à conservação e limpeza do hotel;



O hospede com comportamento indevido ou má conduta, será convidado
se retirar das dependências do Pé Areia Hotel Pousada, não havendo
devolução das diárias não utilizadas;
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Colabore com a limpeza do Hotel Pousada e da Praia, jogando o lixo no
lixo;



Para evitar acidentes evite deixar as crianças sozinhas nas varandas dos
quartos e nas áreas comuns;



Dúvidas e demais informações poderão ser obtidas na recepção.



Este regulamento é valido para todos frequentadores do Pé na Areia Hotel
Pousada, sem exceções;



Ramal recepção 9;



Wi-fi – femaco01.
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