
 

TERMOS DE USO - PORTAL BEACH HOTEL 

 

 

✓ Corrente Elétrica: 220 Volts. 
✓ Diárias: Iniciam-se às 14h e encerram-se às 12h, independentemente do 

horário de entrada. O prolongamento do horário implica na cobrança 
automática de nova diária. 

✓ Taxa de Serviço: Cobramos 10% de taxa de serviço sobre produtos 
extras vendidos e no hotel. 

✓ Taxa de Turismo CVTS: R$ 2,00 por dia. Trata-se uma contribuição 
voluntária cobrada em quase todas as cidades turísticas do Brasil e do 
mundo sobre a diária de cada apartamento. Esse valor é repassado para 
o fundo do CMDT, instituto sem fins lucrativos que investe no 
desenvolvimento do turismo local e em ações sociais.  

✓ Cartão Chave: Utilizado para acesso ao apartamento e consumo no Bar 
/ Restaurante. O cartão é pessoal e intransferível. O hóspede é o único 
responsável pelo consumo de produtos registrado no cartão. Em caso de 
perda, o hóspede deverá comunicar à recepção imediatamente para que 
seja realizado o bloqueio do cartão, poderá ser cobrada taxa de R$ 
20,00.                                                                                                         
               

✓ Horários:                                                                                                   
✓ Café da manhã: 06:30h às 10h.                                         
✓ Almoço: 12h às 17h. 
✓ Jantar: 18h30h às 21h. 
✓ Bar da Piscina: 10h às 22h. 
✓ Bar molhado: 10h às 20h. 
✓ Recreação infantil: 10h às 18h. 
 
✓ Limpeza dos apartamentos: A limpeza é realizada todos os dias das 

09h às 17h, faz-se necessário contatar a recepção, caso não queira a 
limpeza do apartamento. 

✓ Piscinas: É proibida a utilização das piscinas e playgrounds por crianças 
desacompanhadas dos pais ou adulto responsável. O hotel não possui 
salva-vidas. 

✓ Hidromassagens da área de lazer: são de uso exclusivo para 
ADULTOS.  

✓ Visitas: Para sua segurança as visitas devem ser anunciadas na 
recepção. Não é permitida a entrada das mesmas nos apartamentos, 
somente em áreas comuns. 

✓ Toalhas: Para piscina, sauna e praia as toalhas encontram-se na 
recepção e poderão ser retiradas da recepção por regime de locação. 
Taxa de R$ 3,00 por toalha. As mesmas deverão ser devolvidas na 
recepção até às 22h do mesmo dia. 
 



 

 
✓ Telefone: Obter a linha para ligações externas digite “0” (zero). Consulte 

as tarifas na recepção. 
✓ Ligações a cobrar: é cobrada taxa única de R$ 2,00. 
✓ Ramais: Recepção: “9” ou “2001” / Bar da Piscina: “2005” 
✓ Frigobar: É exclusivo para venda de produtos do hotel, sendo vedado o 

uso do frigobar para qualquer outra finalidade. A reposição do frigobar é 
realizada de acordo com a solicitação do hóspede e o pagamento do 
consumo poderá ser realizado no check-out. 

✓ Não é permitido: Consumo de alimentos e bebidas comprados fora do 
hotel na área do bar, piscinas e restaurante. Valor da Rolha: Bebidas 
Nacionais: R$ 60,00 / Importadas: R$ 90,00. 

✓ Não são permitidos: uso de ferro elétrico no apartamento; estender 
roupas ou toalhas nas varandas e janelas dos apartamentos; entrada de 
animais no hotel; levar as toalhas dos apartamentos para praia, sauna ou 
piscina.  

✓ Cartão de terceiros: Não aceitamos pagamentos com cartão de crédito 
de terceiros. Somente é aceito o cartão do titular presente, apresentando 
um documento com foto. 

✓ Cofre: O hotel disponibiliza serviço de cofre nos apartamentos. Valor 
diário do cofre: R$ 2,00. Em caso de perda ou extravio da tranca e chave 
do cofre, a responsabilidade será do hóspede. 

✓ Atenção: O hotel não se responsabiliza  por qualquer bem deixado ou 
esquecido nas áreas comuns do hotel. O hotel também não se 
responsabiliza por objetos, dinheiro ou jóias deixados nos apartamentos 
fora do cofre. A fechadura eletrônica emite relatório detalhado de 
entradas no apartamento.  

✓ Estacionamento: O hotel não anuncia, não vende e não garante vagas 
de estacionamento, também não se responsabiliza por danos causados 
por terceiros ao seu veículo, tampouco por bens deixados em seu interior. 

✓ Danos ao Patrimônio: Qualquer dano causado ao patrimônio do hotel, 
seja mobiliário, imóvel, jardins ou enxoval, será debitado na conta do 
responsável, segundo tabela vigente no hotel. 

✓ Tatuagens de Henna: Esse tipo de tatuagem, além de causar danos à 
sua pele, danificam definitivamente o enxoval do hotel, causando-lhes 
prejuízo. 

✓ Uso de imagem: AUTORIZO o uso de minha imagem (ou do menor sob 
minha responsabilidade) em fotos ou filmes produzidos no hotel durante 
a minha hospedagem, para uso do Portal Beach Hotel. A presente 
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 
acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as 
suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) home page; 
(II) cartazes; (III) divulgação em geral. Por esta ser a expressão da minha 
vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a 
ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer 
outro.  


