BEM-VINDO AO
MADEIRA PANORÂMICO HOTEL
Caro Hóspede,
Muito bem-vindo ao Madeira
Panorâmico Hotel.
A Direcção e toda a sua equipa dá-lhe
as boas vindas, e irá fazer o melhor, no
sentido de lhe proporcionar uma
confortável e agradável estadia.
Para sua informação e conveniência,
foi elaborado o presente directório,
sobre os serviços ao seu dispor.
Não hesite em informar-nos de
eventuais anomalias, avarias ou
sugestões que possam ser reparadas
em tempo útil, para tornar a vossa
estadia mais agradável.
Finalmente, permita-me desejar-lhe
uma relaxante estadia, na expectativa
de voltar a recebê-lo como hóspede.
António Duarte Spínola

Director Geral

INFORMAÇÕES ÚTEIS SOBRE OS
SERVIÇOS
NÃO INCOMODAR
Se desejar não ser incomodado pelo
telefone, favor informar a Recepção e,
colocar sempre o cartão NÃO
INCOMODAR no exterior de porta.
BABYSITTING
Se precisar de uma BABY-SITTER é
possível providenciar, favor contactar
com a Recepção com a devida
antecedência. Será cobrado o preço por
hora.
PRIMEIROS SOCORROS
Em qualquer situação de emergência,
não hesite em contactar com a
Recepção ou marcar o 9.
MÉDICO: Em caso de necessidade ou
urgência, contactar a Recepção ou
marcar o 9.
FARMÁCIA
Existe uma farmácia nos arredores do
hotel. Para mais informações, favor
contactar
com a Recepção ou marcar o 9.
HORA DE SAÍDA/CHECK OUT: No dia
de saída, o quarto deverá ﬁcar livre às

PARA TELEFONAR PARA OUTRO
QUARTO NO HOTEL
Deverá marcar 1 antes do número do
quarto.
PARA CHAMADAS URBANAS E
INTERURBANAS
Deverá marcar 0 para obter a linha
seguido do número de telefone
pretendido.
RECEPÇÃO / Room Service - 9 PARA CHAMADAS INTERNACIONAIS:

- 0049 -

- 0033 -

- 0032 -

- 0031 -

- 0043 -

- 0047 -

- 0045 -

- 00353 -

- 00358 -

- 004 1 -

- 0024 -

- 0046 -

SERVIÇOS DISPONÍVEIS NOS
QUARTOS
• Secador de cabelo • Ar condicionado
com controlo individual, o qual encontrase instalado à entrada do seu quarto.
• Mini-Bar, o qual é carregado
diáriamente e, o respectivo consumo é
lançado na vossa conta. Não é permitido
mudar ou substituir os artigos existentes.
No dia da saída, por favor informar à
Recepção o consumo efectuado.
• TV Cabo. Favor contactar a Recepção
em caso de dúvida ou avaria.
• Cofre, poderá ser utilizado mediante o
pagamento de € 10,00 por semana ou €
2,00 por dia.
• Telefones, todos os quartos encontramse equipados com um telefone com
acesso directo ao exterior.
• Roupão + Chinelos disponível com
custo extra.

FACILIDADES PARA CHÁ / CAFÉ NO
QUARTO
Para mais informações favor contactar
com a recepção.
TOALHAS
Informamos aos nossos estimados
hóspedes, que é proibido usar as toalhas
do quarto na Piscina. As toalhas a usar
na piscina, estão disponíveis no seu
quarto.
MENSAGENS
Todas as mensagens recebidas, serão
dirigidas ao seu quarto ou mantidas na
Recepção.
LAVANDARIA
O Hotel está dotado com um serviço
diário de lavandaria. Favor preencher a
lista existente e colocar os artigos no
respectivo saco.
PIQUENIQUES
Estão disponíveis diferentes tipos de
Piqueniques. Por favor reservar com a
Recepção.
PERDIDOS E ACHADOS
Todos os objectos PERDIDOS ou
ACHADOS, favor contactar a receção.
ANIMAÇÃO
Para uma informação actualizada, favor
contactar com a Recepção ou consultar
o quadro informativo, localizado no Hall
de entrada do Hotel.
WELLNESS / MASSAGEM
Consultar folheto e mediante reserva na
recepção.
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