Regulamento do SPA
Para conforto e segurança dos seus Hóspedes, o Boticas Hotel ART&SPA estabelece as
seguintes regras e interdições:


O SPA está aberto todos os dias entre as 9h00 e as 00h00;



O SPA tem capacidade para 10 utilizadores, em simultâneo;



O acesso ao SPA está sujeito a disponibilidade e reserva prévia, na Receção;



Os Clientes com acesso ao SPA, incluído na estadia, têm acesso durante 45 minutos
por dia;



O Circuito de SPA inclui: piscina aquecida, sauna, banho turco e jacuzzi;



As crianças com idade compreendida entre os 3 e os 11 anos podem frequentar a
piscina interior apenas se acompanhadas e sob supervisão de um adulto;



O acesso ao jacuzzi, banho turco e sauna está interdito, por razões de segurança, a
menores de 16 anos;



Não é permitido, também por questões de segurança, correr, saltar, mergulhar e utilizar
objetos flutuantes ou insufláveis na piscina;



Acessórios necessários para frequentar o SPA: fato de banho ou biquini, calção de
banho, touca de piscina e chinelos;



O Boticas Hotel ART&SPA disponibiliza roupão (aluguer, mediante o pagamento de 5€
por cada utilização), toalha de banho (mediante uma caução de 20€ por toalha, uma
por dia, este valor será devolvido no momento da devolução da toalha), chinelos tipo
havaianas com o preço de 15€ (par), fato de banho de senhora com o preço de 10€
(unidade), calção de banho homem com o custo de 10€ (unidade) e touca com o custo
de 5€ (unidade);



Na piscina é obrigatório o uso de touca e trajes de banho convencionais. Sugere-se um
duche prévio;



Nas instalações do SPA não é permitido circular ou permanecer sem roupa;



O uso de telemóvel para conversas telefónicas está interdito, e todos os aparelhos
eletrónicos devem ser mantidos em absoluto silêncio;



Está interdito o uso de rádios ou quaisquer outros aparelhos que emitam som;



Os Hóspedes deverão conversar num tom de voz baixo durante a permanência no
SPA, com o objetivo de manter a calma, o silêncio e permitir o relaxamento de todos os
utilizadores;



Não é permitido filmar ou fotografar;



Não é permitido comer ou fumar nas instalações do SPA;



Desaconselha-se a utilização de relógios, jóias ou outros objetos de valor;



Está interdita a utilização do SPA a Hóspedes que se encontrem sob efeitos de álcool,
drogas ou outras substâncias tóxicas;



Hóspedes que perturbem o ambiente, que se pretende calmo e relaxado, poderão ser
convidados a abandonar as instalações do SPA;



O Hotel não assume qualquer responsabilidade por constrangimentos ou acidentes
decorrentes de má utilização ou incumprimentos do regulamento e regras de
segurança.

Tratamentos e Terapias:


O SPA do Boticas Hotel disponibiliza vários Tratamentos e Terapias que devem ser
marcados com antecedência, na Receção, e estão sujeitos a disponibilidade de
agenda;



Após confirmação de marcação de Tratamentos e Terapias, em caso de desistência é
cobrado 50% do valor;



É necessário comparecer na Receção 10 minutos antes da hora agendada para
qualquer Tratamento e ou Terapia.

Boticas, 01 de Maio de 2021
A direção do Boticas Hotel ART&SPA

