REGULAMENTO INTERNO
GERAL:
Horário de CHECK-IN 14h. CHECK-OUT 12h.
O CHECK-OUT deverá ser realizado até às 12h. Após este horário, será
cobrada taxa adicional de R$50,00 por hora. O late check-out, caso
desejado pelo hóspede, deverá ser solicitado à recepção com a maior
antecedência possível. Não é garantida a possibilidade do mesmo. A
confirmação será dada pela gerência no próprio dia do check-out.
O horário de funcionamento da recepção e das 7h às 22h50.
O café da manhã é servido no bistrô das 08h ás 10h.
O horário de funcionamento da área da piscina é das 9h às 22h50.
Os apartamentos serão arrumados até as 12.00h, na ausência do hóspede.
Para hóspedes que excederem a permanência do horário informado, a
arrumação será feita no dia seguinte.
Não são admitidos animais na Pousada.
Não aceitamos cheque.
Voltagem da Pousada 110 volts.
Senha de Wi-Fi deve ser solicitada na recepção.
Roupas e objetos deixados ou esquecidos na Pousada ficarão guardados, a
disposição de seus proprietários pelo prazo de TRINTA DIAS (30). Decorrido
este prazo, poderá a pousada dar-lhes a destinação que melhor lhe convier.
Não é permitido crianças (até 12 anos) desacompanhadas de um
responsável maior de 18 anos no quarto, na piscina, no parque, nas áreas
comuns e de lazer.
Ao sair do apartamento, deixar as chaves na recepção, a fim de evitar o
extravio. A perda da chave implicará uma multa de R$100,00. Por gentileza,
verificar se as luzes estão apagadas, a TV e o ar condicionado desligados e
as torneiras fechadas a fim de evitar situações de risco e desperdício.
E expressamente PROIBIDO FUMAR nas janelas e dependências internas da
pousada. Em caso de ocorrência, o hóspede concorda em pagar uma multa,

no valor de 100% sobre valor total das diárias. Em caso de reincidência, o
hóspede será convidado a se retirar da Pousada.
As roupas de cama ou banho, rasgadas, queimadas ou manchadas, pelo
mau uso, serão debitadas na conta do hóspede.
É expressamente proibido cozinhar, lavar e passar roupa nos
apartamentos. Para passar e lavar roupas, favor consultar a recepção.
É vedado o consumo de bebidas e alimentos dos hóspedes na área comum
da Pousada.
É proibida a entrada de amigos ou conhecidos de hóspedes nos
apartamentos e varandas, em qualquer horário. Os hóspedes podem
receber convidados nas áreas externas da Pousada, exceto na área de
piscina.
Festas e comemorações privativas não são permitidas nas dependências na
Pousada.
Do mesmo modo é proibida a utilização de equipamentos de som, e “Fazer
churrasco”.
É proibido o consumo de refeições tradicionais nos apartamentos.
O serviço de tele-entrega só poderá ser servido no Bistrô.
Manter silencio nas áreas próximas das acomodações após as 22hrs.
Do Estacionamento:
As vagas de estacionamento são cortesia exclusiva para hóspedes. Não nos
responsabilizamos pelos pertences deixados no interior dos veículos. Caso
o hóspede, ao manobrar o próprio veículo, colida em outro, ficará este
responsável pelo ato. A Pousada não se responsabiliza por este tipo de
incidente. Não possuímos manobristas e nenhum de nossos colaboradores
está autorizado a manobrar ou guardar chaves ou qualquer objeto dos
veículos.
A Pousada Baía Blanca não admitirá qualquer demonstração de
preconceito ou racismo dentro de suas dependências.
A equipe da Pousada Baia Blanca agradece sua atenção e deseja uma ótima
estadia.
POUSADA BAÍA BLANCA

