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Prezado(a) hóspede, seja bem vindo(a). 
Aproveite sua estadia com tranquilidade e alegria!  
Devido à covid-19, alguns procedimentos foram alterados em nosso 
atendimento, em busca de maior biossegurança para todos. Caso necessite 
de algo, ou queira tirar dúvidas, fale conosco, estamos sempre à disposição.  

Seguem algumas normas e instruções para sua hospedagem:  

- Horário de check-in (entrada): A partir de 14:00. 

- Horário de check-out (saída): Até às 12:00. 

- Nossos protocolos de serviço incluem a limpeza e desinfecção de todo o 
ambiente da pousada, para sua proteção e de nossa equipe. 

- O café da manhã será servido no salão, em serviço individualizado por chalé, 
mantido o distanciamento entre as mesas, de acordo com os protocolos 
sanitários. Ao entrar no salão, higienize as mãos. 

- Horário do café da manhã: 8:00 até 10:30.  

- O serviço de cozinha neste momento se restringe ao café da manhã. O 
restaurante permanece fechado, e temos bebidas a venda se quiser abastecer 
o frigobar conosco. Consulte o cardápio. 

- Mantenha com você as chaves do chalé até o dia de ir embora. Ao liberar o 
quarto para check out, favor deixar portas e janelas abertas. 

- A limpeza dos chalés está programada para ser realizada a cada 3 dias. Caso 
necessite de serviço extra de limpeza ou manutenção, favor nos comunicar. 
- Não jogue papel higiênico ou qualquer outro material no vaso sanitário.  
Lixo somente na lixeira. 

- Temos vagas na porta da pousada para estacionar o carro durante sua 
estadia. A garagem está disponível somente para carga e descarga. 

- Tome as medidas preventivas e contribua para manter nosso espaço seguro 
e saudável! Limpe as mãos com frequência, use máscara nas áreas comuns e 
mantenha o distanciamento mínimo de 1 metro. Aproveite a natureza, 
descanse, e tenha uma ótima estadia! Agradecemos sua visita! 
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- Ficha de check in Online: 

Favor preencher o seu cadastro online, através do link: 

https://forms.gle/CL8H8sdW67NFott78 

 

- A reserva está sujeita a disponibilidade e será confirmada após o pagamento 
de 50% do valor do pacote.  

O restante do valor será acertado no check in. 

 

 

Políticas de cancelamento: 

- Para cancelamentos até 14 dias antes da data da chegada: o valor depositado 
fica como crédito para reservas futuras, ou pode ser estornado (descontando 
taxa administrativa de 20%).   

- Para cancelamentos nas 2 semanas anteriores à data de chegada, o valor 
não será estornado (e não ficará como crédito). 

- Devido a situação da pandemia Covid-19, podem ocorrer cancelamentos e 
fechamento do turismo pela prefeitura. Nestes casos, o valor depositado fica 
como crédito para reservas futuras, ou pode ser estornado (descontando taxa 
administrativa de 20%).   

 

 

Estamos a disposição. 

Bem vindos! 

 

www.refazendamilhoverde.com 


