
Informações úteis 
para a sua 

hospedagem



Preparamos uma breve 
cartilha  alinhada com as 

recomendações da OMS, com 
todas as informações 
necessárias para uma 
hospedagem segura.

Preparamos uma breve 
cartilha  alinhada com as 

recomendações da OMS, com 
todas as informações 
necessárias para uma 
hospedagem segura.



Adicionamos algumas adaptações 
nas rotinas diárias.

Nosso foco principal é você!

• HIGIENIZAÇAO DE BAGAGENS
• 50% DA OCUPAÇÃO TOTAL

• EXPRESS CHECK-IN
• DINÂMICA DE BOAS-VINDAS

• ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO

• EXPRESS CHECK-OUT
• USO DE MÁSCARA é 

obrigatório em todas as áreas 
comuns, e poderá ser retirada 
no momento da alimentação.
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Acomodações higienizadas e 
desinfectadas dentro de 

rígidos padrões de segurança 
antes da sua chegada.

Durante a sua estada você 
decidirá como e quando 

deseja a troca do enxoval e 
limpeza do quarto.
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LAVAMOS AS MÃOS com água e 
sabão periodicamente.

MONITORAMOS E TREINAMOS 
nossas equipes.

Seguimos as ORIENTAÇÕES da OMS.
ÁLCOOL EM GEL está disponível nas 

áreas de maior fluxo.
Todos os nossos colaboradores farão  

USO DA MÁSCARA.
DESINFECÇÃO periódica e intensa 

diariamente em todo o hotel.
DISTANCIAMENTO SOCIAL 

respeitando o limite  de 1,5M.
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Nosso cuidado com a  
higienização é constante.

ELEVADORES - Limitados ao 
número seguro de pessoas 

incentivando o uso por 
família,  para a prevenção do 

Covid-19.
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No AMAY WELLNESS & SPA 
foram feitas atualizações e 

procedimentos adicionais para 
proteger o bem-estar dos 

hóspedes

RESTAURANTES
Foram aplicados métodos 

personalizados de 
atendimento para a sua 

segurança. 

ATIVIDADES RECREATIVAS
Disponíveis ao ar livre, 

respeitando o distanciamento 
social  e o uso de máscaras 

faciais.
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Quando achar que é o 
momento certo, 

estaremos lhe esperando 
com segurança e ansiosos 
para vê-los novamente.
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http://www.portodegalinhaspraiahotel.com.br/

