
HOTEL DOMINGUEZ PLAZA 

Prezado hóspede, 

é com muito carinho que procuraremos fazer sempre o melhor para proporcionar-lhe 
momentos que fiquem gravados em sua mente. 

Mais do que oferecer conforto e hospitalidade, estamos motivados e temos como visão 
despertar alegria e emoção no seu coração. 

REGULAMENTO INTERNO: 

1 – A diária começa às 14h e termina ao 12h do dia seguinte, mesmo que o hóspede não 
tenha permanecido as 24h.  

2 – O café será servido no salão próprio ao lado da recepção, das 7h às 10h. 

3 – Solicitamos aos senhores hóspedes que, ao sair de seus Apartamentos, apaguem a 
luz, desliguem a TV e outros aparelhos elétricos e entreguem a chave na recepção, para 
sua maior segurança.  

4 – Solicitamos aos Srs. pais especial atenção ao nosso imobilizado, bem como aos 
equipamentos, roupas e pertences dos Apartamentos, a fim de evitar eventuais débitos 
em sua conta por danos causados pelo mau uso dos mesmos. É proibido colocar pregos 
nas paredes, cozinhar ou manter animais de qualquer espécie nos Apartamentos.  

5 – Não é permitido lavar ou passar roupa nos aposentos assim como ligar qualquer 
aparelho elétrico ou eletrônico sem autorização da gerência. Para seu maior conforto, 
dispomos de Lavanderia no Hotel. Favor consultar horário de funcionamento e valores 
cobrados. VOLTAGEM DE TODA CIDADE: 220 V 

6 – A Gerência reserva-se no direito de impedir o acesso, nos apartamentos, de pessoas 
que não estejam hospedadas no Hotel. As visitas deverão ser recebidas em salão 
próprio.  

7 – A gerência não se responsabilizará por valores que não sejam confiados a sua 
guarda. As roupas ou quaisquer outros pertences esquecidos no Hotel não serão 
guardados por mais de 30 dias.  

8 – Não são permitidos correrias, algazarras ou outros barulhos que possam perturbar a 
tranquilidade do Hotel. De acordo com a lei, após as 22h o silêncio deverá ser completo. 

9 – As contas deverão ser pagas no ato da apresentação. Só recebemos cheques com a 
apresentação de todos os documentos que o possam garantir. 

10 – Agradecemos antecipadamente se qualquer reclamação e/ou crítica seja feita por 
escrito e colocada em caixa própria na recepção. 


