Tudo Incluído
NORMAS

CLIENTES INDIVIDUAIS

• O regime Tudo Incluído oferece a oportunidade de
descontrair, repousar e aproveitar as suas férias, sem
preocupações.
• A pulseira que lhe é colocada no check-in, deverá ser
mostrada quando solicitada em algum serviço.
• Nos Bares, só deve pedir um produto, de cada género, por
pessoa. Pode sempre repetir. As bebidas serão servidas em
copo de plástico ou acrílico, por uma questão de segurança
e proximidade das piscinas.
• Todos os produtos devem ser consumidos na área onde
foram pedidos.
• O serviço de bebidas, no regime de Tudo Incluído, termina
diariamente às 23.00 horas.
• No dia da saída, o serviço de Tudo Incluído termina às
12.00 horas.
• É proibido, pelo DL nº 106/2015, servir bebidas alcoólicas a
menores, com idades inferiores a 18 anos.
• É estritamente proibido obter comidas ou bebidas, para
outros hóspedes que não estejam no regime de Tudo
Incluído.
• O acesso livre ao consumo de bebidas alcoólicas, pode
levar a excessos e consequentemente, a comportamentos
que perturbem o normal e tranquilo funcionamento do
Hotel. O Hotel reserva-se o direito de recusar servir bebidas,
a clientes que mostrem sinais de intoxicação alcoólica.
• Em caso de dúvidas, por favor contacte a Receção
• O Hotel reserva-se o direito de cancelar o regime de Tudo
Incluído a qualquer hóspede que não cumpra as regras
estabelecidas.

RESTAURANTE

• Pequeno-almoço (7h30 às 10h00)
Café, chá, chocolate quente, cereais, queijo, fiambre, ovos,
variedade de pão, manteiga, doces e fruta
• ALMOÇO (12h30 às 14h00)
Saladas simples e compostas, sopa, peixe, carne e
sobremesas
Refrigerantes de máquina, cerveja de pressão, água, vinho
da casa
• JANTAR (19h00 às 21h30)
Saladas simples e compostas, sopa, peixe, carne e
sobremesas
Refrigerantes de máquina, cerveja de pressão, água, vinho
da casa

BAR COFFEE SHOP

• Bebidas – 11h00 às 23h00
Água, café, refrigerante de máquina, cerveja de pressão,
vinho da casa, vinho do Porto tawny e branco, licores e
bebidas nacionais (brandy, vodka, rum, gin, whisky novo).
Bebidas expostas assinaladas como Tudo Incluído.

BAR PISCINA NORTE

• Snacks (11h00 às 12h30 e 14h30 às 17h30)
Sandes de fiambre, queijo ou mistas, cachorros, fatias de
pizza e hambúrguer simples.
• Bebidas (11h00 às 18h00)
Água, café, refrigerante de máquina, cerveja de pressão,
vinho da casa, vinho do Porto tawny e branco, licores e
bebidas nacionais (brandy, vodka, rum, gin, whisky novo).
Bebidas expostas assinaladas como Tudo Incluído.

RESERVAS DE GRUPOS

• Quando alguém efetua uma reserva de Grupo, aceita
implicitamente a responsabilidade pela perda ou danos
causados durante a estadia, por algum dos componentes
do mesmo.
• O Hotel não se responsabiliza por qualquer eventual
reclamação, que nos possa ser apresentada por terceiros,
em resultado dos comportamentos menos próprios, dos
componentes do grupo.
• O Hotel reserva-se o direito de, a qualquer momento,
poder considerar a estadia de algum membro do grupo,
como incorreta e injustificável, ao normal bem-estar de
todos os outros clientes alojados no Hotel, podendo
cancelar a respetiva estadia, sem direito a qualquer tipo de
reembolso.

