
  

REGRAS   DE   SEGURANÇA   E   UTILIZAÇÃO     

Bem-vindo!   Sinta-se   em   casa   e   aproveite!   

Gostaríamos   que   desse   atenção   a   estes   10   pontos   (demora   apenas   2   minutos):   

1. Por   favor,    não   fume    no   interior   da   casa   e   nos   espaços   fechados;   

Pode  fazê-lo  no  exterior  da  casa,  há  cinzeiros  espalhados  por  vários  locais  no  exterior  da  propriedade;  Não  deite  as                     

piriscas   de   tabaco   para   o   chão.   

2. No  final  de  cada  dia  remova  as  almofadas  dos  sofás  e  espreguiçadeiras  existentes  no  exterior,  pois  a  humidade  da  noite                      

e  os  aspersores  da  rega,  que  trabalham  durante  a  noite,  vão  deixar  tudo  molhado  impossibilitando  a  u�lização  dos                    

mesmos   no   dia   seguinte;     

3. A   u�lização   da   piscina   é   da   sua   exclusiva   responsabilidade.   Tenha   atenção   às   seguintes   regras:   

a. Mantenha   as   portas   fechadas   sempre   que   exis�rem   crianças   por   perto;   

b. Não   deixe   crianças   sozinhas   na   piscina;   

c. Tenha   atenção   que   a   piscina   tem   diferentes   profundidades,   desde   0,5   metros   até   os   2   metros;   

d. É   estritamente   proibido   levar   alimentos   ou   bebidas   para   a   zona   da   piscina;   

e. Existe   uma   chave   da   casa   das   máquinas   no   chaveiro   de   casa   para   qualquer   emergência;   

4. Se  usar  a  churrasqueira  cer�fique-se  de  que  a  grelha  fica   limpa  para  o  próximo  inquilino  poder  usar.  Deixe  ficar  tal  como                       

a  encontrou.  Deixamos  um  saco  de  carvão  para  o  caso  de  não  ter  trazido  o  seu,  mas  pedimos  que  deixe  um  igual  para  o                          

próximo   inquilino   usar.     

5. Não   deite    pensos   higiénicos   ou   tampões   nas   sanitas,   existem   baldes   em   cada   casa   de   banho   para   este   efeito.   

6. Não   desperdice    água   ou   eletricidade   desnecessárias.     

Se   ligar   o   ar   condicionado,   cer�fique-se   de   que   as   janelas   e   portas   ficam   bem   fechadas.     

Desligue   o   ar   condicionado   quando   sair   e   feche   as   portadas   para   que   o   sol   não   aqueça   o   vidro.   

Desligue   o   aquecimento   sempre   que   desnecessário.   

7. Se  houver  algum  problema  informe-nos  de  imediato!  O  número  de   telemóvel  é  +351 966 868 060  ou  +351  965  114  161,                    

não   hesite   em   ligar   ou   enviar   uma   mensagem.   

8. Depois   de   usar   a   mesa   ao   ar   livre,   agradecemos   que   a   deixe   onde   a   encontrou;   

9. No  seu  úl�mo  dia,  cer�fique-se  de  que  fica  tudo  no  lugar.  Por  favor,  não  deixe  loiça  suja  e  no  caso  das  toalhas,  pode                         

deixá-las   no   chão   da   casa   de   banho.   

10. No  seu  úl�mo  dia,  cer�fique-se  de  que  todos  os  resíduos  foram   removidos  para  evitar  despesas  adicionais.  Existem                   

contentores   na   rua   perto   da   casa.   

  

Obrigada   pela   sua   cooperação,   

      Desejamos-lhe   uma   estadia   agradável!   
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