
Felizes em recebê-los na retomada de nossas atividades, após intenso preparo para que 
este encontro seja feliz e saudável, com todo o cuidado, segurança e atenção que o momen-
to requer. Seguimos orientações dos diversos órgãos sanitários e procedimentos científicos 
recomendados internacionalmente para a proteção de nossos hóspedes, funcionários e seus 
familiares. 

As informações para o check-in serão preenchidas no link enviado junto ao voucher de 
reserva e a ficha de hospedagem deve ser trazida impressa e assinada. O saldo do valor da 
hospedagem será cobrado no check-in e o pagamento de despesas extras será pago prefe- 
rencialmente via transferência bancária na manhã do check-out.  Solicite o que deseja para 
seu frigobar.

Uso de máscaras é obrigatório nas áreas comuns da pousada e em contato com qualquer 
colaborador nosso, que estará com máscara e mantendo distância mínima de dois metros. 
Na chegada, para segurança de todos, cada hóspede terá sua temperatura medida através de 
termômetro infravermelho e caso se verifique febre, sindrome gripal ou tosse infelizmente 
não poderá ser recebido desta vez. Outra coisa chata é não podermos transportar sua baga-
gem entre o estacionamento e o chalé.

Cuidados redobrados abrangem todos os setores e atividades da pousada, objetos de 
contato direto entre pessoas, enxoval e utensílios. As acomodações são higienizadas com 
álcool líquido 70%, desinfetante de uso hospitalar (quaternário de amônio) e água sani-
tária. Quartos só serão reocupados no mínimo após 48 horas após a última hospedagem.           
Disponibilizamos álcool gel 70% em todas as nossas instalações e agradecemos que se hi-
gienizem as mãos com frequência. 

Por motivos de mútua segurança não haverá troca de roupa de cama e banho nem arru-
mação e limpeza dos chalés. Para hospedagens que ultrapassem 3 noites oferecemos um 
jogo extra de roupa de banho e reposição de amenidades. No caso de descarte, máscaras e 
demais EPI´s  deverão ser depositadas exclusivamente na lixeira do banheiro da sua aco-
modação. Em caso de qualquer suspeita de Covid é necessária imediata comunicação.

Os equipamentos de uso comum como a Sauna e seu deck, sala de tv e banheiros estarão 
fechados e cada hóspede deverá utilizar o banheiro de sua acomodação. Caso prefiram, o 
que também é recomendável, considerem trazer seus próprios travesseiros, edredons e co-
bertores.

O Menú do café da manhã será enviado por whatsapp, para a escolha dos itens desejados 
e o horário de preferência a ser servido no restaurante, com espaçamento entre mesas. Se 
preferir desfrutar o café no quarto é só marcar o horário de retirada da bandeja no restau-
rante. Refeições, drinques e outros petiscos poderão ser reservados até as 11hs. Desen-
volvemos um cardápio especial que serviremos até as 20hs exclusivamente em seu quarto.

Dicas de passeios, restaurantes, ateliers, ajuda com reservas ou qualquer comunicação é 
só entrar em contato pelo fone / whatsapp 12 3111-5550 ou no celular 12 99606-0836.

Obrigado por escolher a Pousada dos Anjos. Estamos sempre empenhados e com prazer 
faremos todo o possível para que tenham aqui a melhor experiência.

Protocolos de Segurança
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