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Obrigada por escolher a Casa Pinhal do Rei para a sua estadia.  
Estamos ansiosos por o receber e tudo iremos fazer para que se 
sinta seguro durante a sua permanência na casa. 

 
Para a sua segurança, bem como de todos os nossos colaboradores, 
por favor leia com atenção estas informações.  Se tiver alguma 
questão não hesite em contactar-nos.   

 

Limpeza e Desinfeção 

• Para garantir uma correta limpeza e desinfeção, não estamos a aceitar 
check in antecipado nem check out tardio. Isto quer dizer que terão que 
deixar o apartamento até às 11:00 no dia da saída e apenas poderão 
chegar depois das 17:00 no dia da entrada;  

• Depois do check out, todas as janelas serão abertas para circulação do 
ar;  

• Todas as superfícies são limpas e desinfetadas com desinfetante 
bactericida e virucida hidra alcoólico, tendo especial atenção a áreas de 
toque frequente como balcão da cozinha e casa de banho, puxadores de 
portas, gavetas, interruptores, cabides, comandos de TV, chaves, etc;  

• Todos os nossos colchões e almofadas de cama têm resguardo 
impermeável que é trocado em cada reserva;  

• Todas as cadeiras da Piscina são limpas e desinfectadas. A Piscina é 
tratada com Cloro. 

• Todos os lençóis e toalhas são lavados (numa lavandaria certificada - 
Enjoy Wash – Vieira de Leiria) a temperaturas elevadas sendo 
adicionada a cada lavagem um desinfetante para tecidos.  
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Preparando a sua estadia 

• Aconselhamos que adquira um Seguro de Viagem para fazer face a 
eventuais cancelamentos ou interrupções da sua estadia;  

• Todos os hóspedes devem ter consigo uma máscara, para utilização 
nos locais públicos fechados, de uso obrigatório;  

• Se algum hóspede não possuir máscara no ato de check in, terá que 
adquirir uma connosco. O preço é de 0,50€/máscara (preço de custo);  

• Porque é necessário reportar todos os casos suspeitos às autoridades, é 
obrigatório que possua um telefone funcional em Portugal. Em caso 
suspeito, temos um protocolo ativo e estaremos aqui para o ajudar em 
tudo o que nos for possível.  

 

 

 

Check In 

• Continuaremos a fazer check in presencial, com as devidas adaptações 
(existindo a possibilidade de ser feito virtualmente via aplicação 
Wahtsapp - +351 910688788);  

• Por favor indique-nos a sua hora de chegada até ao dia anterior e 
mantenha-nos informado no caso de necessitar alterar a hora 
combinada;  

• Apertos de mão ou outros cumprimentos com contacto físico não são 
permitidos.SA POESIA  

• O registo dos hóspedes deve ser feito antecipadamente através do 
preenchimento dos dados pedidos para o efeito;  

• O livro da casa com as regras e instruções será enviado por email e 
também se encontra disponível online em www.casapinhaldorei.com  

 

Dentro da Propriedade 

• O nosso alojamento tem disponível álcool gel na entrada e no WC 
interior partilhado e dispensadores de sabão nas casas de banho, 
cozinha e churrasqueira. Por favor higienize bem as suas mãos com 
água e sabão e sempre que entrar em casa;  

• Removemos as cobertas dos edredons (os edredons são sempre lavados 
antes dos alugueres) os tapetes, cortinados, almofadas e outros objetos 
decorativos. Compreendemos que este item torna a casa mais 
acolhedora, mas são também pontos de contágio e nem sempre de fácil 
limpeza e higienização;  

• Os nossos imóveis são limpos e desinfetados de acordo com as 
recomendações do Turismo de Portugal e Direção Geral de Saúde 
seguindo um restrito protocolo de limpeza do “Clean & Safe”. Durante 
a sua estadia por favor mantenha o espaço limpo e seguro para si e para 
a sua família;  
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• Se houver algum problema que exija assistência nossa dentro do 
imóvel, um elemento da nossa equipa poderá ir ao apartamento, 
sempre com a sua autorização. Neste caso, durante o período de 
permanência dentro do imóvel, todas as pessoas (staff e hóspedes) 
devem usar máscara;  

• Considere deixar, pelo menos, durante o período diurno, uma janela 
aberta para circulação do ar;  

• Considere deixar os sapatos de rua junto da entrada da casa. Caso 
suspeito COVID-19:  

 

No caso de algum hóspede tenha algum dos 
seguintes sintomas: 

1.  • Tosse  

2.  •  Febre  

3. •  Dificuldade em respirar  

Contacte-nos imediatamente:  

i. Telefone: +351 910688788 ou +351 916006008 (Telefone e 
WhatsApp)  

ii. Email: geral@casapinhaldorei.com  

Contacte também a linha de saúde 24 para o número 808242424. Este número 
apenas funciona a partir de um número português. Caso não possua um 
número português, entre em contacto connosco para que possamos 
reencaminhar a sua chamada.  

Caso exista algume infetado com COVID 19, será activado o “Protocolo de 
Suspeita de COVID 19” (Anexo III) 

No caso de ter que ficar em isolamento, um prolongamento da sua estadia 
poderá ser possível mediante disponibilidade. Os custos deste prolongamento 
terão que ser suportados pelo hóspede consoante a tabela de preços em vigor.   

Caso não seja possível continuar na casa por falta de disponibilidade, 
todos os hospedes devem abandonar a casa e a/as pessoa/as infetadas terão de 
ser alocadas num outro local. O transporte dos infetados será feito pela SNS e 
os Staff da Casa Pinhal do Rei prestará todo o apoio necessário e possível. 

 

Desejamos-lhe uma excelente estadia na Casa Pinhal do Rei 

 

 


