
 

 

Prezado hóspede!  

Seja Bem Vindo ao Dominguez Plaza! A nossa equipe está totalmente empenhada para sua estadia seja a mais 

agradável possível! Nosso hotel está muito bem localizado numa pitoresca pracinha, a tradicional Praça do 

Suspiro. Nesta, pode-se encontrar o nosso Teatro Municipal, o famoso Teleférico, Fábrica de Doces e 

Confecções da cidade.  

Neste cantinho do centro da cidade pode-se desfrutar de um perfeito descanso e deliciar-se com lindos jardins, 

áreas verdes, piscina, sauna e sala de ginástica.  

Obrigado por nos escolher! 

Volte sempre! 

Família Dominguez Plaza 

Hotel Dominguez Plaza, onde o passado se encontra com o futuro.  

Dear guest! 

Welcome to Dominguez Plaza! Our team is fully committed to make your stay as pleasant as possible! Our 
hotel is very well located in a picturesque square, the traditional Praça do Suspiro. In this you can find our City 
Theater, the famous Cable Car, Candy Factory and many underware stores. In this corner of the city center you 
can enjoy a perfect rest and delight in beautiful gardens, green areas, swimming pool, sauna and gym. 

Thank you for your stay! 

We hope to see you again! 

Dominguez Plaza Family 

Dominguez Plaza Hotel, where the past meets the future. 

 

Frigobar - Lavanderia – Telefone 

1) Frigobar:  

No momento estamos trabalhando somente com água nos frigobares. Teremos o prazer de trazer outros produtos 
assim que forem solicitados no ramal 9.  

2) Lavanderia:  

Disque 9 para consultar os valores com a recepção. 

3) Telefonia: 

Os telefones dos apartamentos efetuam somente chamadas para telefones fixos da cidade. Caso necessitem, disquem 9 
para maiores informações.



Informações do Hotel 

Check-in (14h) – Check-out (12h) 

É necessário entregar as chaves na recepção para 
requisitar o check-out (12h). O hotel não aceita 
pagamento em cheque.  

Garagem e Estacionamento:  

É um serviço franqueado, limitada as vagas 
existentes. Entretanto, o Hotel não se responsabiliza 
por objetos ou valores deixados dentro do 
automóvel, nem por eventuais danos causados ao 
mesmo.  

Café da Manhã:  

Será servido no salão próprio de 07:00 às 10:00. 
Solicite ao funcionário (da COPA) caso necessite 
levar algum produto da mesa do buffet.  

Aquecedor de Ambiente: 

Aquecedor portátil – verificar valor de diária na 
recepção (ramal 9).  

Chave do Aptº: 

(Uma chave por quarto). Deixar sempre na recepção, 
para que possa ser arrumado.  

Baby Copa:  

Pegar e devolver a chave na recepção de 07:00 às 
21:00h.  

Internet:  

Requisite a senha na recepção.  

Piscina:  

Horário de funcionamento: 08:00 às 20:00. Podem 
ser usadas toalhas do aptº. Depois, solicite a troca 
das mesmas.  

Sauna:  

Horário de funcionamento:  

 
Segunda à Sábado de 17h30min às 20h30min 

Domingo de 09:00 às 11:00h. 

 

Hotel Information 

Check-in (14h) - Check-out (12h) 

Keys must be delivered to reception to request 
check-out (12 p.m.). The hotel does not accept 
payments with cheques. 

Garage and Parking: 

It is a franchised service, limited to existing 
vacancies. However, the Hotel is not responsible 
for objects or valuables left inside the car, nor for 
any damages caused to it. 

Breakfast: 

It will be served in the lounge from 07:00 to 
10:00. Ask the employee (of the caferia) if you 
need to bring any product from the buffet table. 

Room Heater: 

Portable heater - check daily rate at reception 
(extension 9). 

Apartment Key: 

Preferably leave the key at the reception so that 
room service can be done. 

Baby Room: 

Pick up and return the key at reception from 07:00 
to 21:00. 

Internet: 

Request the password at the reception (extension 
9). 

Pool: 

Opening hours: 08:00 to 20:00. Rooms towels can 
be used, then request new ones at the reception. 

Steam room: 

Opening hours:  

Monday to Saturday from 17:30min to 20:30min.  

Sunday from 09:00 to 11:00. 

 



Serviço de lanche:  

Horário de funcionamento: de 07:00 (a.m.) às 21:30 
(p.m.) 

Sala de ginástica:  

Requisitar e devolver a chave na recepção. Uso 
permitido somente para maiores de 16 anos. 

Lavanderia:  

Funcionamento: 08:00 às 16:00. Solicitar os valores 
na recepção através do ramal 9.  

Vitrine:  

Dispomos de produtos para comprar de fabricação 
local, assim como alguns produtos de recordação do 
nosso hotel.  

Jogos Silenciosos:  

Jogos e toalhas próprias estarão disponíveis na 
recepção.  

 

 

 

 

 

Snack service: 

Opening hours: from 07:00 (a.m.) to 21:30 (p.m.) 

Gym: 

Request and return the key at reception. Allowed 
only for adults.  

Laundry Service: 

Opening hours: 08:00 to 16:00. Request the values at 
reception via extension 9. 

Showcase: 

We have products to buy locally made, as well as 
some souvenir products from our hotel.  

Silent Games: 

Games and own towels will be available at the 
reception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


