…e um dia o dia tinha de chegar… Respeitámos com o maior rigor todas as decisões e medidas que foram sendo
tomadas neste período do maldito COVID-19… e sabemos que estamos agora mais aptos que nunca a garantir a
maior segurança a todos os Nossos Clientes que decidam visitar-nos a partir de hoje.
No acto de check-in tomaremos a precaução de medir a temperatura a todos os nossos Clientes. Teremos também
mais algumas formas de despiste em caso de dúvida… e temos também testes rápidos de COVID-19 caso se mostre
necessário…
A utilização de viseiras, de máscaras, luvas, a utilização de desinfectantes mais indicados para este tipo de situações,
bem como o termos à disposição dos nossos Clientes Álcool-Gel, passarão a fazer parte do nosso dia a dia. Teremos
todos os telecomandos das nossas televisões dos quartos protegidos por uma película, e mudada sempre que entra
um novo Cliente, de forma a evitar o contacto num objecto normalmente tão pouco higiénico.
Teremos também à disposição para quem as queira adquirir, máscaras reutilizáveis (laváveis) a preço de custo
(1,50€).
O pequeno almoço deixará de ser servido nos moldes em que sempre foi servido, Buffet, passando a partir de agora
a ser servido por um nosso colaborador, devidamente protegido, e de acordo com o pedido do Cliente face a uma
ementa de sugestões que lhe será entregue à chegada à sala dos pequenos almoços.
Naturalmente que estaremos sempre disponíveis para mais sugestões que se mostrem pertinentes para esta altura
que passamos, ninguém nasce ensinado, e com o passar do tempo cada dia irá trazer-nos seguramente mais
ensinamentos sobre a melhor forma de lidarmos com os tempos que passamos, sendo que a Higiene será sempre a
nossa palavra de ordem…
Face a estas medidas que tomámos, foi-nos atribuído de imediato o selo de garantia Clean & Safe, atribuído pelo
Turismo de Portugal.
É bom sabermos que vamos poder passar a ter-vos de volta, e que poderão voltar a disfrutar deste pequeno Paraíso.

