
Diretório de Hóspede
Bem-Vindos ao Hotel Cordialle

O Hotel Cordialle está sempre pronto a receber os seus 
hóspedes com muito charme.
Aqui, como nas antigas hospedarias, a cordialidade e o 
bem-estar são sempre motivos de nossa atenção.
Neste diretório, estão todas as informações necessárias à sua 
estadia. Porém, se houver a necessidade de atendimento 
pessoal, entre em contato com a recepção nos ramais 9 ou 10.

As diárias têm início às 14h e se encerram às 12h.
Early check-in e late check-out estão sujeitos a cobranças 

adicionais consulte a disponibilidade e os valores junto à recepção.
Os cafés da manhã estão incluídos no valor das diárias.
Crianças de até 05 anos não pagam, sendo permitidas até 1 (uma) 

na categoria Superior triplo e até 2 (duas) no Standard Executivo 
acompanhados no apartamento dos pais.

Os documentos pessoais de menores de 18 anos devem ser 
apresentados obrigatoriamente no check in.

Hospedagem

Internet

Rede: Hotel Cordialle
Senha: Cordialle500

Políticas de Reserva Garantida

Pagamento total no ato da reserva para confirmação, nas opções PIX 
e cartão de crédito  via site (reserva on-line), e transferência bancária 
para reservas feitas por e-mail, WhatsApp ou telefone. 

Política de Cancelamento

Cancelamento gratuito até 07 dias da data da compra.

1.2 Cartão de crédito: o cancelamento deverá ser feito direto pelo 
hóspede, no link disponível na confirmação da reserva, e a devolução 
será de acordo com a fatura do cartão.

1.3 Pix ou transferência bancária a solicitação de cancelamento 
deverá ser feita via e-mail, com reembolso de até 21 dias.

Não é permitido o cancelamento de reservas feitas no balcão.

Política de devolução ou alteração da reserva

      No caso de desistência da reserva com até 7 (sete) dias antes da 
data do check-in, a devolução será de 80% do valor pago, ou crédito 
para outro período no prazo de 06 meses mediante disponibilidade, e 
os valores das diárias estarão sujeitos alteração.
      Menos de 07 (sete) dias antes da data do check-in, o pagamento
não será reembolsável e será cobrado 100% do valor total da reserva.
      No caso de saída antecipada por qualquer motivo não efetuaremos
reembolso ou desconto do período reservado.
       Solicitação deverá ser feita via e-mail, o prazo de reembolso de 
até 21 dias.



Limpeza do apartamento
Este serviço é realizado diariamente das 8h às 14h.

Para solicitar limpeza do apartamento pedimos a 
gentileza de identificar por meio da seleção da luz 
no economizador de energia: verde liberado e 
vermelho não liberado para limpeza. 
Ou pendurar o aviso de porta na maçaneta para fora 
do quarto indicando se deseja a limpeza ou não do 
apartamento.

Caso não for selecionada nenhuma das opções não 
será efetuada a limpeza em seu apartamento.

Loja de conveniência
Com produtos de higiene, alimentação e 
outros disponíveis para venda 24h.
  

Mini bar
Os quartos contam com 02 garrafas de água 
mineral (em temperatura ambiente) e 02 garrafas 
de água mineral geladas (dentro do Mini Bar) valor 
de: R$6,00 cada. Para abastecer o Mini bar com 
mais produtos temos a loja de conveniência 24h a 
seu dispor.

Piscina, Sala de Jogos, Sala de TV e 
Brinquedoteca
Horário de funcionamento: das 6h às 20h.
As toalhas de piscina estão disponíveis próximo 
ao bar, e deverão ser depositadas após o uso no 
cesto, no mesmo local.

Pedidos extras
Enxovais extras e secadores de cabelo estão 
disponíveis para empréstimo na Recepção.

Fitness Center
Horário de funcionamento das 6h até as 20h. 
Hotel não disponibiliza personal trainers.
Não é permitido o acesso de crianças menores 
de 12 anos desacompanhadas dos pais.

Café da Manhã – incluído no valor da 
hospedagem. Disponível diariamente
das 6h às 10h.

Restaurante – serviço à la carte disponível diariamente 
das 11h às 21h30. O pedido poderá ser feito através do 
no ramal 30 ou junto ao restaurante.
Jantar buffet, quando incluso nas opções de pacotes, 
é servido das 19h até às 21h30. Consultar valores 
quando não incluso. Bebidas cobradas à parte.

Alimentos e Bebidas

Estacionamento
Para a sua segurança, informe no check-in a placa 
do seu veículo na recepção.

Para acesso ao estacionamento, utilize o cartão 
do seu apartamento.

Disponibilizamos o estacionamento do hotel sem 
cobrança, mas não oferecemos serviço de 
manobrista.

Informações Gerais

Ligações Internas e Externas

Apartamento para apartamento: discar o número do 
apartamento. Para linhas externas disque 0.
Ligações DDD: disque 0 + 0 + operadora + código da 
cidade + número de telefone.
Ligações DDI: disque 0 + 00 + código do país + código 
da cidade + número de telefone.
Ligação a cobrar será cobrada uma taxa de R$3,00 por 
ligação.
Ligação nacional para fixo será cobrada uma taxa de 
R$ 6,90 por minuto.
Ligação internacional: R$13,80 por minuto.
Ligação para celular: R$9,20 por minuto.

Ligações Internas e Externas

Passadeira a vapor
Disponível para uso do hóspede, 
24h, na recepção.

Hotel 100% não fumante
É proibido fumar dentro do 
apartamento e dependências 
do hotel.



 O Hotel não oferece serviço de quarto, nem cobra taxa de serviço e ISS.
          O consumo de alimentos e bebidas que tenham sido adquiridos fora do 
hotel não é permitido no restaurante e nas áreas sociais.
          A taxa de rolha é de R$30,00 por garrafa.

Consumos deverão ser pagos no check-out.
É necessário passar na recepção para realizar o check-out do apartamento.
O Hotel não possui serviço de lavanderia.
É expressamente proibido lavar roupas ou pendurá-las nas dependências 

dos apartamentos.
É expressamente proibido passar roupas no apartamento, conforme as 

normas do Corpo de Bombeiros.
Não é permitido circular nas áreas sociais do hotel com trajes de banho ou 

trajes inadequados.
É proibido fumar no apartamento e dependências do hotel. O desrespeito 

a essa norma acarretará a cobrança de taxa de R$245,00.
Pede-se o máximo de silêncio aos srs. Hóspedes após as 22h.
É proibida a entrada de animais de estimação no Hotel.
Qualquer dano causado pelo hóspede aos objetos, enxovais, móveis ou 

utensílios do Hotel, acarretará cobrança do item danificado no check-out.
Itens presentes nos apartamentos:

Standard contém 1 toalha de piso, 1 toalha de rosto, 2 toalhas de banho, 
4 fronhas, 4 protetores de travesseiros, 4 travesseiros, 2 lençóis de casal, 1 
protetor para colchão de casal, 1 edredom de casal, 1 manta, 1 televisão, 1 
aparelho telefônico, 1 controle remoto para o ar condicionado, 1 controle 
remoto para a TV, 2 tapetes, 2 cadeiras e 1 mesa.

Standard Triplo contém 1 toalha de piso, 2 toalhas de rosto, 3 toalhas de 
banho, 6 fronhas, 6 protetores de travesseiros, 6 travesseiros, 2 lençóis de 
casal, 2 lençóis de solteiro, 1 protetor para colchão de casal, 1 protetor para 
colchão de solteiro, 3 saias de cama solteiro, 1 edredom de casal, 1 edredom 
de solteiro, 2 mantas, 1 televisão, 1 aparelho telefônico, 1 controle remoto 
para ar condicionado, 1 controle remoto para TV, 2 tapetes, 2 cadeiras e 1 
mesa.

Standard Master contém 2 toalhas de piso, 2 roupões, 2 toalhas de rosto, 
2 toalhas de banho, 4 fronhas, 4 protetores de travesseiros, 4 travesseiros, 2 
almofadas pequena, 3 lençóis king size, 1 protetor para colchão king size, 1 
edredom king size, 01 manta king size, 01 televisão, 01 aparelho telefônico, 1 
controle remoto para o ar condicionado, 01 controle remoto para a TV, 01 
controle remoto para a lareira, 03 tapetes, 02 cadeiras, 01 mesa e 03 vasos.

Superior Duplo contém 1 toalha piso, 2 toalhas de banho, 1 toalha de 
rosto, 4 fronhas, 4 protetores de travesseiros, 4 travesseiros, 2 lençóis de 
casal, 1 protetor de colchão casal, 1 edredom de casal, 1 manta, 1 controle 
remoto da tv , 1 controle do ar condicionado, 1 aparelho de telefone, 1 
televisão, 1 lareira elétrica, 1 mesa, 1 cadeira, 1 secador de cabelo, 1 espelho 
articulado, 2 quadros,  2 vasos, 1 abajur de mesa, 1 bandeja e 1 chaleira 
elétrica.

Superior triplo contém 1 toalha piso, 3 toalhas de banho, 2 toalhas de 
rosto, 6 fronhas, 6 protetores de travesseiros, 6 travesseiros, 2 lençóis de 
casal, 1 protetor de colchão casal, 1 capa de união de colchão, 1 edredom de 
casal , 1 edredom de solteiro, 2 lençóis de solteiro, 2 mantas, 1 secador de 
cabelo, 1 controle de tv, 1 televisão, 1 controle de ar condicionado, 1 aparelho 
telefônico, 1 lareira elétrica, 1 espelho articulado,  2 quadros, 1 abajur de 
mesa, 1 chaleira elétrica, 1 bandeja, 1 mesa e 1 cadeira.

Superior Quadruplo contém 1 toalha piso, 4 toalhas de banho, 2 toalhas 
de rosto, 2 edredons de solteiro, 1 edredom de casal, 3 mantas, 8 travesseiros, 
8 protetores de travesseiro, 2 lençóis de casal, 4 lençóis de solteiro, 8 fronhas, 
1 protetor de casal, 2 protetores de solteiro, 1 capa união, 1 bandeja, 1 
chaleira elétrica, 1 mesa, 1 cadeira , 1 aparelho de telefone, 1 televisão, 1 
lareira elétrica, 1 controle de ar , 2 quadros, 1 secador de cabelo e 1 espelho 
articulado, 1 abajur de mesa.

Superior Deluxe contém 2 tolha piso, 2 toalhas de banho, 2 toalha de 
rosto, 1 manta, 2 roupões, 04 travesseiros, 04 protetores de travesseiros, 04 
fronhas, 02 almofadas em rolo decorativa, 1 pelego, 3 lençóis 300 fios, 1 
edredom casal king size, 1 pillow top casal,  1 protetor de cama, 2 cestos de 
vime, 02 luminárias decorativa de vidro, 02 lanternas decorativa c/vela, 04 
vasos com flor decorativo, 1 espelho articulado com led, 1 secador de cabelo, 
1 chaleira elétrica, 1 bandeja, 1 Mesa, 2 cadeiras, 1 televisão, 1 lareira 
elétrica, 1 luminária, 1 abajur de mesa, 1 quadro, 1 controle tv, 1 controle do 
ar condicionado e 1 aparelho de telefone.

Informações Importantes

Objetos esquecidos pelos hóspedes e não reclamados serão guardados 
pelo prazo de 03 meses, ao final deste prazo o Hotel se reserva o direito de 
dispor dos mesmos.

O Hotel não se responsabiliza por objetos deixados no interior do veículo 
no estacionamento, bem como por eventuais danos ou colisões que este 
venha a sofrer.

Não é permitido a permanência de convidado (s) de hóspede (s) dentro 
dos apartamentos, maiores informações na recepção referente ao valor 
adicional para esse serviço.

Informações, valores e condições estarão sujeitas alterações, sem aviso 
prévio.

www.hotelcordialle.com.br
Acolhendo seus caminhos



Guest Directory
Welcome to the Hotel Cordialle

The Hotel Cordialle is always ready to welcome its guests 
with great charm. Here, as in the old inns, friendliness and 
your well-being are always the focus of our attention.

In this directory, you will find all the information you need 
during your stay. However, if you need personal assistance, 
please, contact the reception desk at extensions 9 or 10.

Daily rates start at 2 pm and end at noon.
Early check-in and late check-out are subject to additional charges - 

check availability and prices at the reception.
Breakfast is included in the daily rate.
Children up to 10 years old do not pay. The stay of 1 (one) child in the 

Superior Triple category and the st ay of up to 2 (two) children in the E 
xecutive Standard are allowed in the parents' apartment.

Personal documents for minors under 18 must be presented at 
check-in.

Accommodation

Internet

Name: Hotel Cordialle
Password: Cordialle500

       Guaranteed Reservation Policies
Full payment upon booking for confirmation, in the PIX and credit 

card options via the website (online booking), and bank transfer for 
bookings made via email, WhatsApp or telephone.

      Cancellation Policy
1. Free cancellation up to 07 days from the date of purchase.

    1.2 Credit card: cancellation must be made directly by the guest, 
using the link available in the booking confirmation, and the refund 
will be made according to the credit card invoice.

Booking change and Return Policy

In the case of withdrawal from the reservation within 7 (seven) days 
before the check-in date, the refund will be 80% of the amount paid, or 
credit for another period, within 06 months subject to availability, and 
the daily rates will be subject to change.

Less than 07 (seven) days before the check-in date, the payment 
will be non-refundable and 100% of the total amount of the 
reservation will be charged.

In case of early departure for any reason, we will not refund or 
discount the reserved period.

The request must be made via email. The refund term is up to 21 
days.



Apartment cleaning
This service is performed daily, from 8 am to 2 pm. 
To request the cleaning of your apartment, please, 
select the green light on the energy saver.
If no selection is made or red is selected, your 
apartment will not be cleaned.

Or hang the door notice on the outside handle of the 
room, indicating whether or not to clean the 
apartment.

Convenience store
Our Convenience Store with hygiene, 
food, and other products is available for 
sales 24 hours a day.
  

Mini bar
The rooms have 02 bottles of water mineral (at room 
temperature) and 02 bottles
of chilled mineral water (inside the Mini Bar).
R$6,00 each. 
To fill the Mini Bar with more products we have the 
convenience store 24h at your disposal.

Swimming pool, gaming room, TV room and 
playroom
Open from 6 am to 8 pm.
Pool towels are available next to the bar and 
must be put in the basket at the same location 
after use.

Requests for Extras
Extra towels and hairdryers are available for 
loan at the reception.

Ligações Internas e Externas

Fitness Center
Open from 6 am to 8 pm.
Our Hotel does not provide personal trainers.
Children under 12 years unattended by their 
parents are not allowed in the fitness center.

Breakfast – Included in the daily rates.
Available 6 am to 10 am.

Restaurant – A la carte service available daily from 
11 am to 9:30 pm. Orders may be made through 
extension 30 or at the restaurant.

Buffet dinner, when included in packages, is served 
from 7 pm to 9:30 pm. Consult prices when not 
included. Drinks are charged separately.

Food and drinks

To call another apartment: dial the apartment number.
For the outside lines, dial 0 first.
For long-distance calls: dial 0 + 0 + operator code + city 
code + telephone number.
For international calls: dial 0 + 00 + country code + city 
code + phone number.
For collect calls: a fee of R$3.00 per call will be charged.
For national calls to a landline telephone: a fee of R$6,90 
per minute will be charged.
International calls: R$13.80 per minute.
Calls to a cell phone: R$9.20 per minute.

Parking
For your safety, please, inform your vehicle's license 
plate at the reception. When entering the hotel, 
please, identify yourself at the reception. Parking lot 
usage is free, but we do not provide valet parking.

General information

Internal and External Calls

Steamer
Available for guest use 24h at 
reception

100% non-smoking hotel
Smoking is prohibited in all areas 
of the hotel.



         The Hotel does not offer room service, nor does it charge service tax and  ISS.
The consumption of food and drinks purchased outside the hotel is not 

allowed in the restaurant or social areas.
Corkage fee: R$30,00 per bottle.
Consumables must be paid for at the checkout.
It is necessary to go to the reception to check out of apartment. 
The Hotel does not have a laundry service.
It is strictly forbidden to wash or hang clothes in the apartments.
Ironing clothes is not allowed in the apartments according to the Fire 

Department norms.
Circulating in the social areas of the hotel dressed in bathing suits or 

inadequate attire for the location is not allowed.
Smoking is prohibited in the hotel premises. Failure to comply with this rule 

will incur a daily fee of R$245.00
Guests are requested to be as quiet as possible after 10:00 pm.
Pets are not allowed in the Hotel.
Any damage caused by the guest to the objects, linens, furniture or utensils
of the Hotel, will result in a charge for the damaged item at check-out.
Items present in the apartments:

Standard is equipped with: 01 floor towel, 01 face towel, 02 bath towels, 04 
pillowcases, 04 pillow protectors, 02 double sheets, 01 protector for a double 
mattress, 01 double duvet, 01 blanket, 01 TV set, 01 TV remote control, 01 
telephone set, 01 air conditioning remote control, 02 rugs, 02 chairs and 01 
table.

Standard Triple is equipped with: 01 floor towel, 02 face towels, 03 bath 
towels, 06 pillow covers, 06 pillow protectors, 06 pillowcases, 02 double sheets, 
02 single sheets, 01 double mattress protector, 01 single mattress protector, 03 
bed skirts, 01 double duvet, 01 single duvet, 02 blankets, 01 TV set, 01 TV 
remote control, 01 telephone set, 01 air conditioning remote control, 02 rugs, 
02 chairs and 01 table. 

Standard Master is equipped with: 02 floor towels, 02 bathrobes, 02 face 
towels, 02 bath towels, 04, pillow covers, 04 pillow protectors, 04 pillowcases,  

02 little cushions, 03 king size sheets, 01 king size mattress protector, 01 
king size duvet, 01 king size blanket, 01 TV set, 01 TV remote control, 01 
telephone set, 01 air conditioning remote control, 01 fireplace remote control, 
03 rugs, 02 chairs, 01 table and 03 vases.

Superior Double is equipped with: 01 floor towel, 02 bath towels, 01 face 
towel, 04 pillow covers, 04 pillow protectors, 04 pillowcases, 02 double sheets, 
01 double mattress protector, 01 double duvet, 01 blanket, 01 TV set, 01 TV 
remote control, 01 air conditioning remote control, 01 telephone set, 01 electric 
fireplace, 01 table, 01 chair, 01 hairdryer, 01 articulated mirror, 02 frames, 02 
vases, 01 desk lamp, 01 tray and 01 kettle.

Superior Triple is equipped with: 01 floor towel, 03 bath towels, 02 face 
towels, 06 pillow covers, 06 pillow protectors, 06 pillowcases, 02 double sheets, 
01 double mattress protector, 01 mattress union protector, 01 double duvet, 01 
single duvet, 02 single sheets, 02 blankets, 01 TV set, 01 TV remote control, 1 air 
conditioning remote control, 01 telephone set, 01 electric fireplace, 01 table, 01 
chair, 01 hairdryer, 01 articulated mirror, 02 frames, 02 vases, 01 desk lamp, 01 
tray and 01 kettle.

Superior Quadruple  is equipped with: 01 floor towel, 04 bath towels, 02 
face towels, 08 pillow covers, 08 pillow protectors, 08 pillowcases, 02 double 
sheets, 04 single sheets, 01 double mattress protector, 02 single mattress 
protector, 01 mattress union protector, 01 double duvet, 02 single duvets, 02 
single sheets, 03 blankets, 01 TV set, 01 TV remote control, 1 air conditioning 
remote control, 01 telephone set, 01 electric fireplace, 01 table, 01 chair, 01 
hairdryer, 01 articulated mirror, 02 frames, 02 vases, 01 desk lamp, 01 tray and 
01 kettle.

Superior Deluxe is equipped with: 02 floor towels, 02 bath towels, 02 face 
towels, 02 bathrobes, 04 pillow covers, 04 pillow protectors, 04 pillowcases, 02 
roll cushions, 01 fur, 03 300 thread sheets, 01 king size duvet, 01 blanket, 01 
double pillow top, 01 bed protector, 01 TV set, 01 TV remote control, 1 air 
conditioning remote control, 01 telephone set, 01 electric fireplace, 01 table, 02 
chairs, 01 hairdryer, 01 articulated mirror with led, 01 frame, 01 tray, 01 kettle, 
02 wicker baskets, 02 decorative glass lamps, 01 lamp, 01 desk lamp shade, 02 
decorative candle lanterns and 04 vases with flowers.

Items forgotten by guests and not claimed will be kept for 03 months. At 
the end of this period, the Hotel reserves the right to dispose of them.

The Hotel shall not be held accountable for what may happen to objects left 
inside parked vehicles, as well as for any damages or collisions it may suffer.

Guests are not allowed to stay in the apartments for more than 15 minutes. 
For information about additional values, please, contact the reception.

Information, values and conditions are subject to change without prior 
notice.

Important Information

www.hotelcordialle.com.br
Welcoming your ways


