Regulamento

Condições:
10% de ISS (Imposto sobre Serviços) já acrescido no valor total;
Café da manhã incluso e serviço de camareiras;
Wi-ﬁ cortesia;
Check-in a partir das 14:30h;
Check-out até às 12h.
Para veriﬁcar maiores detalhes de cada acomodação, visite nosso site www.crishotel.com.br e
encontrará um descritivo do Hotel que irá lhe ajudar na escolha que melhor se adapte às
suas necessidades!

Localização:
O Hotel está localizado pé na areia na Praia da Joaquina, uma das praias mais lindas do Brasil,
a 2km da Praia Mole, 4 km do centrinho da Lagoa da Conceição e 21 km do aeroporto e
também rodoviária. É um refúgio ideal para quem busca tranquilidade e contato com a
natureza!

Horários de Check-in /Check-out:
O horário de check-in (entrada) é a partir das 14:30h. O horário de check-out (saída) é até ás
12h. Após as 12h será cobrada uma diária.

Café da manhã e

estacionamento:

O Café da manhã é servido no restaurante das 7:30h as 10:30h.
Nosso estacionamento ﬁca no pátio do hotel (recepção) e é rotativo, sendo assim, pode haver
a necessidade de terem que deixar a chave na recepção para eventuais manobras. Só é
permitido 01 automóvel por suíte, tendo exceção às suítes para seis pessoas.

Translado/transporte:
Para vir do aeroporto ou rodoviária até o hotel recomendamos a empresa GVM tur http://gvmtur.wix.com/gvm-tur . Caso opte por taxi a média de preço é de R$ 70,00. Os
horários de ônibus que atende a praia da Joaquina você encontra em http://www.consorciofenix.com.br/horarios/joaquina,363

Esportes, massagens e passeios:
A região também é conhecida pela qualidade de suas ondas para o Surf, Stand up Paddle, o
Wind surf e kitesurf. Além disso, existem inúmeras Trilhas Ecológicas, opções de aluguéis de
Bikes, Passeios de Cavalos, Passeios de barco e mergulhos. Contamos com parceiros que
oferecem diversas opções de massagens.

Dicas:
Na Praia da Joaquina não há agências bancárias ou caixa eletrônico, mas a maioria dos
estabelecimentos aceita cartão. A voltagem é 220 (energia elétrica).

Política de Crianças:
Uma criança menor de 5 anos será acomodada gratuitamente pelo uso de camas existentes.
Caso necessite cama extra tera um custo adicional - favor consultar o valor.
DUAS crianças até 5 anos pagam com UM adulto.

Política de No Show:
O Cris Plage Hotel ﬁcará disponível por 24hr. Depois disso, caso o hóspede não compareça,
consideraremos a reserva cancelada.

Política de Animais:
Seu pet de pequeno porte é bem vindo ao Hotel! Porem você não pode deixa-lo sozinho no
quarto e cobramos uma taxa diária no valor de R$ 80,00.

Política de Cancelamentos:
Até 30 dias de antecedência do check-in – 100% do valor depositado será devolvido.
Menos de 30 dias do check-in – não haverá devolução.

Condições Gerais:
O cancelamento somente será efetuado quando for solicitado exclusivamente através de
e-mail pelo titular da reserva. Cancelamentos parciais de estadia estarão sujeitos às mesmas
normas informadas anteriormente.
Havendo desistência parcial dos dias contratados e estando o cliente dentro do hotel, não
será devolvida qualquer diferença do valor previamente pago, seja em dinheiro ou crédito
para hospedagem.
Visamos, com isso, manter nosso padrão de qualidade no atendimento, sem ônus para o
Hotel ou cliente.
Esperamos que aprecie a proposta e ﬁcamos à disposição para maiores esclarecimentos.
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