REGULAMENTO
O Imperador Turismo Hotel, com intuito de colaborar para a boa estadia de seus hóspedes,
solicita o seu empenho no cumprimento das normas abaixo:
Check-in: a partir das 14h

Check-out: até 11h*

*A permanência no apartamento após este horário acarretará no pagamento de uma nova
diária.




















Despesas extras devem ser quitadas no check-out (saída do hotel).
Em caso de desistência após o check-in ou saída antecipada do período
reservado/contratado será cobrado o valor total das diárias reservadas.
A prorrogação da hospedagem deverá ser solicitada antecipadamente e, somente será
atendida, mediante as possibilidades do hotel.
As visitas serão permitidas no saguão do hotel, após sua identificação na recepção.
Pede-se o favor de fechar as janelas, torneiras, desligar as luzes e os aparelhos
elétricos e fechar o apartamento quando se ausentar, deixando a chave na recepção.
Os objetos, móveis, utensílios, rouparia e instalações pertencentes ao hotel são
entregues aos cuidados dos senhores hóspedes, devidamente revisados e será a
contragosto que debitaremos em sua conta qualquer dano ocasionado aos mesmos.
As toalhas de banho e rosto do apartamento são para o uso exclusivo no interior
deste.
Toalhas para a praia estão disponíveis na recepção e toalhas para a piscina estão
disponíveis no bar da piscina. Cada hóspede tem direito a uma toalha por dia. A
mesma deve ser devolvida no final do dia.
A limpeza do apartamento é efetuada diariamente entre 8h e 16h.
O café da manhã está incluso na diária, quando servido no restaurante do hotel, no
horário das 7h às 10h. Café da manhã servido no quarto terá o adicional de R$ 28,00.
Para esquentar água, mamadeiras e quaisquer outras bebidas e/ou alimentos deve ser
utilizada somente a mini copa, que está localizada entre o 5º e o 6º andar deste hotel.
Para acessar a rede wi-fi do Imperador Turismo Hotel, é necessário cadastrar uma
senha na recepção, através do CPF do hóspede responsável pela estadia.
Ao acessar a rede wi-fi do Imperador Turismo Hotel, o usuário expressamente aceita,
sem reservas ou ressalvas, todas as condições descritas on line para utilização do
serviço.
Uma vaga de estacionamento é fornecida gratuitamente. Havendo mais de um carro
por apartamento será cobrado diária de R$ 20,00.
A sala de jogos (Cantinho da criança, ping-pong, bilhar e carteado) está localizada no
1º andar deste hotel.
Caso necessite do serviço de lavanderia, favor preencher o Rool e Tabela Lavanderia e
utilizar a sacola para colocar a (s) roupa (s), ambos presentes na pasta de informações.



NÃO É PERMITIDO AOS HÓSPEDES:



O porte e uso de qualquer tipo de objeto ou substância ilegal ou de qualquer tipo de
arma;
Jogar papéis, cigarros ou quaisquer outros objetos pela janela;
Crianças desacompanhadas nas dependências do hotel (piscina, elevador, sala de
jogos, recepção, etc.);
Fumar no apartamento, corredores, sala de jogos, saguão, recepção e demais
dependências do hotel (Lei Federal nº 9.294/96);
Usar ferro elétrico, aquecedores, fogões ou qualquer outro equipamento que possa
oferecer perigo à segurança do hotel;
Colocar pregos na parede;
Estender roupas nas janelas, sacadas ou ar condicionado, como também lavá-las no
interior do apartamento;
Manter animais de qualquer espécie nas dependências do hotel;
Manter aparelhos de rádio, som e TV em volume alto, promover festas, algazarras ou
quaisquer atitudes que venham incomodar e/ou atrapalhar os demais hóspedes;
Hospedagem de menores de 18 anos, salvo quando acompanhados de seus pais ou
responsáveis e/ou com a documentação pertinente de autorização legal;











A hospedagem no hotel será possível mediante a aceitação das condições
estabelecidas neste regulamento.

