PACOTE DE TUDO INCLUÍDO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
O VÍRUS COVID-19 TEM SINTOMAS SEMELHANTES A UMA GRIPE, como por exemplo: febre, tosse,
falta de ar e cansaço. Caso os sintomas acima mencionados se manifestem favor entrar em contato
diretamente com SNS 24 para o número 808 24 24 24.
Receção
* Hora de entrada: a partir das 16:00

* Hora de saída: até às 11:00

Informações
* O seu quarto foi preparado especialmente para si, contudo caso seja verificada alguma anomalia durante
a sua estada queira por favor contatar a receção
* Uso obrigatório de máscara dentro do hotel
* É obrigatório o uso de t-shirt e calçado dentro do hotel. Não é permitido fumar dentro do edifício
* Não é permitido retirar do apartamento quaisquer objetos/roupas para o exterior
* Para maximizar os recursos do hotel, nunca saia do apartamento sem deixar a porta do terraço, janelas
e porta principal trancadas
* O hotel tem ao seu dispor um serviço de atendimento médico na “Clioura” para casos de indisposição
alimentar (das 09:30-13:00 e das 15:00-18:00, de segunda a sexta-feira). Se verificado, através de exames
médicos, que a sua indisposição é provocada por algo ingerido no decorrer da sua estadia no Albufeira
Sol Hotel Apartamento & Spa, nós assumiremos o custo imediato de todos os tratamentos efetuados.
* Para sua segurança não são permitidos copos/garrafas de vidro ou outros objetos cortantes na área do
terraço do Bar da piscina e em toda a zona da piscina
SPA – Piso 0
* Massagens disponíveis mediante marcação prévia

Restaurante “Dine Divine” – Piso 0
* 07:30 às 10:00 - Pequeno-almoço bufete
* 12:30 às 15:00 - Almoço bufete com bebidas incluídas
(vinho, cerveja, refrigerantes e água – todas as bebidas são de pressão)
* 19:00 às 22:00 - Jantar bufete com bebidas incluídas
(vinho, cerveja, refrigerantes e água – todas as bebidas são de pressão)
Não é permitida a saída de géneros alimentares e/ou loiça dos nossos restaurantes
Mesa sujeita a disponibilidade e um máximo de 6 pessoas por mesa.

Bar da Piscina “PoolSide” Snack-bar – Piso 0
* 10:00 às 18:30 - Serviço de Cafetaria e Bebidas (Café e derivados, vinho rosé, branco e sangria, cerveja,
refrigerantes e água mineral)
* 10:30 às 12:00 - Serviço de refeições ligeiras (Sanduíche de queijo, fiambre, mista e fruta)
* 15:00 às 18:30 - Serviço de refeições ligeiras situado no final da esplanada (Sanduíche de queijo, fiambre,
mista, hambúrguer, salsichas, batata frita e fruta)

“Rossini” Bar – Piso 0
* 10:00 às 23:00 - Serviço de Cafetaria, vinho tinto e branco, cerveja, refrigerantes, água mineral, vodka,
gin, rum, whisky, brandy, licores nacionais (consulte o barman para mais informações)

Animação
* Consulte o quadro de informação semanal na receção (piso 1)
Cofres nos quartos
* Preço semanal (7 dias) de 17,50€ ou diário de 3,00€
* O hotel não se responsabiliza por quaisquer danos ou furtos no quarto
Piscina
* Espreguiçadeiras: é proibida a sua marcação. Caso contrário, todos os objetos de marcação serão
removidos
* É obrigatório o uso da parte superior do biquíni. As piscinas não têm nadador-salvador
* Toalhas: para utilização na piscina poderá solicitá-las na receção do hotel (depósito de 20,00€). Poderá
trocar de toalha 1 vez por dia
* Piscina interior e Jacuzzy - fechados

Qualquer serviço, produto e/ou pedido que não esteja descrito anteriormente ou fora dos horários será
pago diretamente ou debitado no quarto

Wi-fi
Ligação internet sem fios disponível nas áreas interiores do hotel. A chave é “ASHOTEL”. A visualização
de filmes ou “live Streamings” não está acessível
Serviço de andares
A limpeza do alojamento é diária mas não está incluída a lavagem de quaisquer utensílios de cozinha
(exemplo: pratos, talheres, copos entre outros). Os lençóis e toalhas são mudados duas vezes por semana
ou a pedido
www.conforhoteis.pt

