HORÁRIOS:
•

RECEPÇÃO

Horários de Funcionamento:
Segunda – Quinta: das 08:00 às 17:00 horas
Quinta – Domingo: das 08:30 às 20:30 horas

•

RESTAURANTE – CENTRAL

Horário de Funcionamento:
Café Da Manhã: das 08:30 às 10:30 horas
Buffet Almoço: das 13:00 às 15:00 horas
Buffet Jantar: das 20:00 às 22:00 horas

•

RESTAURANTE & BAR – DECK (Fechado no período de Inverno)

Horário de Funcionamento: das 12:00 às 18:00 horas. (Sextas-Feiras, Sábados, Domingos e Feriados)
*Solicitamos a quem usar os serviços dos nossos restaurantes, que, por favor, dêem visto nas comandas.

•

MARINA & NÁUTICA

Horário de funcionamento da Marina e Náutica: das 08:30 às 17:00 horas.

•

SALÃO DE JOGOS

Horário de funcionamento: das 10:00 às 22:00 horas.
Filmes no Telão do Salão de jogos: das 20:00 às 21:00 horas.

•

QUADRA DE TÊNIS

Horário de funcionamento: das 08:30 às 20:30 horas.

•

PISCINA, SPA & SAUNA

Horário de funcionamento da piscina e SPA: das 09:00 às 20:00 horas.
Horário de funcionamento da Sauna: das 09:00 às 20:00 horas
*Para uso do SPA e/ou SAUNA, favor solicitar antecipadamente à recepção.
*O Hotel disponibiliza uma toalha AZUL de piscina por hóspede, que podem ser retiradas na Recepção. Não
é permitido levar toalhas dos chalés para as piscinas ou sauna.

•

ROLHA

Não permitimos o consumo de bebidas, lanches, doces e salgadinhos não adquiridos no Hotel nas áreas
sociais (piscinas, bares, restaurante, sala de estar, etc.) - permitido somente no interior dos chalés.
Cobramos taxa de ROLHA.

APARTAMENTOS:
Todo serviço de arrumação e limpeza dos chalés e suítes será realizado diariamente das 09:00 às 17:00. Caso não
seja necessária a limpeza, favor informar à recepção.
Não haverá troca de roupa de cama durante a sua estadia (menos de 5 dias) e trocas de toalhas serão realizadas no 3° dia de
Hospedagem. Caso deseje substituí-las, favor informar à recepção.

•

As toalhas claras devem permanecer no quarto. Toalhas azuis para piscina estão disponíveis na recepção.

*Caso haja qualquer perda ou dano será debitado R$ 30,00 por toalha.

•

A Pousada não se responsabiliza por objetos de valores deixados nos quartos. Solicita-se aos senhores
hóspedes que ao saírem dos mesmos, fechem as portas e janelas sempre que tenham algum objeto que
represente valor.

•

Pede-se fazer silêncio na área dos chalés após as 22:00 horas.

•

Para acender a lareira do chalé, informar na recepção até as 17:00, é necessário o hóspede estar presente.

•

É expressamente proibido fumar dentro das suítes e chalés. Será cobrada uma taxa de R$ 100,00 caso
esta regra seja infringida.

•

É expressamente proibido pendurar quaisquer objetos em suas varandas.

ORIENTAÇÕES GERAIS:
•

Não é permitida a entrada de microondas, churrasqueiras e afins na Pousada;

•

O Hotel não se responsabiliza pelos pertences deixados no interior dos veículos;

•

Nós aceitamos animais de pequeno porte (O Hotel dispõe de 2 Chalés) conforme disponibilidade, desde que
fiquem sempre acompanhados de seus donos. * Verificar Regulamento Interno para hóspedes com animais

•

Os materiais emprestados em qualquer setor do Hotel deverão ser devolvidos antes da saída. Caso haja
perda ou dano de qualquer material ou objeto da pousada será cobrado o valor respectivo ao item.

•

Para qualquer informação a respeito das cidades próximas, serviços, remédios, passeio de barco, mecânica
para barco, restaurantes e sugestões, pede-se ao hóspede dirigir-se à recepção.

RAMAIS:
•

Recepção – 200

•

Restaurante Deck (piscina) – 908

•

Salão Café da Manhã – 904

•

* Para emergências fora do horário de recepção favor discar o ramal 206

OBRIGADO POR ESCOLHER O CANTO DA ENSEADA PICCOLO RESORT.
DESEJAMOS UMA ÓTIMA ESTADIA.

