REGULAMENTO INTERNO
De modo a desfrutar deste espaço totalmente direcionado para o seu bem estar, por favor leia o
regulamento interno à sua disposição na receção do Steyler Spa. Todos os tratamentos e serviços
encontram-se disponíveis para hóspedes e não hóspedes. Venha usufruir de uma experiência única e
memorável no Steyler Spa!
Para que o ambiente calmo e relaxante característico de um Spa seja mantido, só é permitido o acesso a
menores de 16 anos, quando acompanhados por adultos, até às 17h00.
Informa-se que a marcação de qualquer tratamento dá acesso ao Circuito de Águas, pelo que aconselhamos
que usufrua do mesmo, para que possa tirar o máximo partido da experiência.
Todas as marcações para tratamentos devem ser efetuadas previamente, estando todos os serviços sujeitos
a disponibilidade e marcação prévia. O não comparecimento ou cancelamentos num período inferior a 24
horas estão sujeitos a taxa de cancelamento de 50% do valor do tratamento. Para beneficiar ao máximo do
seu tratamento, recomendamos que chegue, pelo menos, com 15 minutos de antecedência.
No Circuito de Águas é obrigatório o uso de touca de natação, chinelos de borracha e fato de banho ou
biquini. Terá à sua disposição toalhas e roupão, bem como um cacifo nos balneários para poder guardar os
seus pertences.
O hotel reserva-se o direito de interditar o espaço, sem qualquer pré-aviso, por motivos que coloquem em
causa o bom funcionamento dos serviços. Reserva-se ainda, o direito de alterar normas e tarifas sem aviso
prévio, comprometendo-se a publicitar as alterações efetuadas nos meios de divulgação disponíveis.
É obrigatório que todos os utilizadores assinem o termo de responsabilidade antes de usufruírem das
instalações do Spa. O hotel não se responsabiliza, civil e penalmente, por danos sofridos pelo cliente em
consequência do uso incorreto dos espaços existentes nas instalações, por eventuais danos, roubos ou
perdas de objetos pessoais levados para as instalações.
Horário de funcionamento:
10h00 às 20h00
Domingos e feriados: 10h00 às 17h00

