REGRAS DE CONTINGÊNCIA
CONTINGENCY MEASURES

No Check in é obrigatório apresentar Teste Covid 19 Negativo (PCR 72 Horas,
Antigénio 48 Horas ou auto teste feito no local sob supervisão) ou Certificado
Digital da UE.
At check in it is mandatory to present Covid 19 Negative Test (PCR 72 Hours,
Antigen 48 Hours or Self-test done at the site under supervision) or Digital
Certificate by EU.
No espaço público interior do nosso Hotel, a desinfeção das mãos sempre que
possível e utilização de máscara é obrigatória.
Inside the hotel, the use of alcohol gel and use of mask is mandatory
Respeite por favor as marcações de distância que encontra no chão da recepção e
junto ao elevador.
Please respect the safety distance marks visible on the floor of our reception and
next to the elevator.
O espaço da receção está restrito a um máximo de 5 pessoas, no seu espaço.
Reception is restricted to a maximum of five people in its space.
A utilização do nosso elevador está restrita a duas pessoas, do mesmo agregado
familiar.
The use of our elevator is restricted to two people, of the same family.
A sua chave do quarto será desinfetada cada vez que a deixar na recepção e voltar
a solicitá-la. Agradecemos a sua compreensão.
Your room key will be disinfected each time you leave it at Reception and when
requesting it again for entering the room. We appreciate your understanding.
Para sua segurança, o pequeno-almoço não poderá ser buffet. Permita-nos servi-lo
no nosso restaurante ou no quarto (mediante pagamento de respetiva taxa extra)
For your safety, we cannot have a buffet breakfast. Allow us to serve you in our
restaurant or in your room (with payment of the respective tax)
O nosso Restaurante encontra-se limitado a um máximo de 20 pessoas na sala e 5
pessoas por mesa. Faça a sua reserva antecipadamente.
Our Restaurant is restricted to a maximum 20 people in the restaurant room
and 5 people per table. Please book ahead.
Evite tocar nas superfícies e mantenha a distância social.
Please avoid touching surfaces and maintain social distancing.

