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PARA O SEU CONFORTO 

• O distanciamento social de 2m é recomendado em todas as zonas públicas  

• A limpeza e higienização nas áreas públicas do hotel está a ser efectuada de forma 

regular e mais frequente  

• Temos sanitizers disponíveis com solução SABA nas zonas públicas do hotel e entradas 

para os elevadores 

• Inserimos uma fita / autocolante no chão a delimitar a distância de segurança de 1,5m a 

2m na zona da receção  

• Instalámos painéis em acrílico no balcão da receção 

• Todo o staff está a cumprir medidas adicionais de higiene  

• É efetuada uma limpeza e higienização reforçada dos apartamentos antes de cada 

entrada, de uma forma cuidada e respeitando o protocolo interno estabelecido 

• O uso de sauna e banho turco encontra-se de momento limitada a um máximo de 2 

pessoas por apartamento / núcleo familiar. 

RESTAURANTES & BARES 

• Quando o pequeno-almoço e jantar é servido em buffet, cada cliente recebe luvas 

descartáveis para se servir dos alimentos e bebidas do buffet. O hotel está igualmente a 

substituir as pinças e colheres de serviço das várias estações de buffet de forma bastante 

regular 

• Mediante a necessidade, existirá a possibilidade do pequeno-almoço e/ou jantar serem 

servidos em seatings diferentes, organizados pelo hotel 
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ÁREAS DE LAZER 

• As espreguiçadeiras estão a ser limpas e higienizadas todas as manhãs 

• A piscina interior do Alfagar Aparthotel, bem como as casas de banho públicas das 

piscinas estão encerradas. Por favor note que como alternativa à piscina interior do 

Alfagar Aparthotel, temos também uma piscina aquecida com cobertura amovível no 

resort. 

• Os escorregas estão abertos (funcionamento sazonal), com distanciamento social 

marcado no acesso, solução SABA para higienização das mãos na entrada. Corrimão e 

superfícies de contato são higienizadas de hora em hora, pelo colaborador de serviço 

• O ginásio encontra-se aberto mediante pré-reserva. O tempo máximo de utilização é de 

1 hora, possibilitando assim a higienização adequada do espaço entre utilizadores 

• O minibus shuttle para Albufeira encontra-se neste momento fora de serviço 


