INFORMAÇÕES E NORMAS INTERNAS DOS
CHALÉS AABB-SALVADOR
v O café da manhã não está incluso na diária é servido no Restaurante Rapa Nui,
das 07:30 às 08:30h;
v Para o almoço temos três opções: (Exceto segunda-feira que o clube é fechado);
- O Restaurante Rapa Nui que funciona das 11:30 ás 14:00h, serve comida à kilo;
- O Bar das piscinas funciona 08:00 às 17:00 h, serve cardápio variado de petiscos,
refeições, bebidas e lanches;
- Restaurante Porto Mar funciona das 09:00 às 16:00 h, serve Petiscos, refeições e
bebidas;
v Os hóspedes terão livre acesso às dependências do Clube, inclusive parque
aquático, quando devidamente identificados com pulseiras, cujo uso é obrigatório;
v Não é permitido estender roupas, toalhas, etc, nas varandas e janelas dos chalés;
não colocar varal na lateral dos chalés;
v Não serão permitidos, entrada e permanência de animais domésticos nas
dependências dos chalés;
v Não será permitido receber visitas nos chalés;
v Todo material existente no chalé será conferido no início e no fim da hospedagem;
v Havendo quaisquer danos nos utensílios ou objetos do chalé, ou vier a faltar algum
deles, o hóspede será responsabilizado e dele será cobrado o valor
correspondente;
v Horário de início e término da diária: 12:00h, ultrapassando este horário, será
cobrada mais uma diária, independente do horário de saída;
v Pedimos desligar ar-condicionado, lâmpadas e TV, e guardar a rede antes de sair
do chalé;
v Não desmontar o Beliche (sujeito a ressarcir os danos causados);
v Não fazer da toalha de rosto pano de chão (será cobrado o valor da mesma);
v Não é permitido retirar material de um chalé para outro, sem prévia autorização
da administração;
v Não nos responsabilizamos por dinheiro, jóias ou outros objetos de valor nas
dependências dos chalés.
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