DIRETÓRIO

A RECEÇÃO ENCONTRA-SE ABERTA 24 HORAS
Premir o número 9 no telefone do quarto
ou +351 295 101 520
RESTAURANTE
Pequeno-almoço
Dias de semana: 7h00 às 10h00
Fim-de-semana: 8h00 às 11h00
Almoço
Terça a sexta-feira: 12h00 às 15h00
Sábado: 13h00 às 15h00
Domingo: 13h00 às 16h00
Segunda-feira: Encerra
Jantar
Terça a sábado: 19h00 às 23h00
Domingo e segunda-feira: Encerra
BAR
Terça a sábado: até às 23h00
Domingo e segunda-feira: Encerra
WIFI › REDE E PALAVRA-PASSE
Coloque o seu email e aceda automaticamente.
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 estão disponíveis sob pedido através
do número 9.

NÃO INCOMODAR
Se não quiser ser incomodado ou se não desejar limpeza
no seu quarto, coloque a placa de ‘Não Incomodar’ na
maçaneta pelo lado de fora da porta do quarto.
PERDIDOS E ACHADOS
Por favor, contacte a receção caso deseje verificar algum
artigo que possa ter sido perdido ou encontrado durante a
sua estadia.
EQUIPAMENTOS NO APARTAMENTO
Internet sem fios, televisão, ar condicionado, telefone,
secador de cabelo, cofre, som ambiente, frigorífico,
micro-ondas, máquina de café, chaleira elétrica, placa
de fogão e utensílios de cozinha.
AMENITIES
› Chinelos de quarto
› Toucas de banho
› Pentes
› Vanity kit
› Kit limpeza sapatos
› Kit de barbear
› Kit dental
› Sacos
LAVANDARIA › COMO FUNCIONA?
Sacos para a lavandaria e os respetivos formulários
encontram-se dentro do armário do quarto.
Este serviço é feito em outsourcing, pelo que poderá demorar até 24 horas
até as roupas serem entregues. Por favor, verifique previamente os prazos de
entrega para sua conveniência.

BERÇOS E CAMAS EXTRA
Berço e cama extra estão disponíveis mediante
disponibilidade.
Os berços são complementares para crianças até os 3 anos.
A cama extra tem um custo adicional por dia e por pessoa.

ATIVIDADES
A Ilha Terceira é repleta de atividades para preencher os
seus dias de férias. Por favor, contacte a nossa equipa de
receção para mais atividades e informações.
RENT A CAR
Para explorar a Ilha de carro, temos várias companhias que
podemos recomendar. Por favor, contacte a receção para
obter mais informações
SHUTTLE, TRANSFERES E TÁXIS
Podemos organizar transferes para o aeroporto ou táxis
para sua comodidade. Por favor, contacte a receção para
marcações e mais informações.
EMERGÊNCIAS
Em caso de emergência contacte:
Receção: 9
Telefone Hotel: +351 295 101 520
INEM: 112

