
 

Covid-19 
Vantagens de passar férias nos Apartamentos Cheerfulway 
 São localizados em clima quente e seco, mais difícil propagação do vírus 

 Clientes vão passar mais tempo no alojamento, o apartamento é mais espaçoso que quarto de hotel 

 Todos os apartamentos com terraço ou varanda de boas dimensões. 

 Condições para cozinhar, equipamento completo, evitando exposição em restaurantes. 

 4 saídas do edifício, diminuindo o cruzamento com outros hospedes. 

 Zona de piscina com espaço para manter distâncias de segurança. 

 450 metros de distância á praia 

Serviços 

o Kit de desinfeção de mãos na entrada do hotel com informação das medidas de segurança 

o Barreiras de segurança 

o Kits de máscara e luvas á venda na receção 

o Leitura de temperatura de todos os hospedes em cada check-in 

o Desinfeção constante com cloro nas zonas públicas, incluindo zona da piscina 1 vez/dia. 

o Manutenção de níveis de cloro na piscina entre 1 e 1,2 ppm (máximo permitido 1,2ppm) 

o Apartamentos desinfetados com mistura de detergente e cloro, a cada saída. 

o Roupas de cama e casa de banho desinfetadas com cloro 

o Todos os funcionários equipados com mascaras e luvas. 

o Distribuição de medidas de segurança em cada check-in 

Restaurante 

o Restaurante espaçoso, permite boa distância de segurança entre mesas 

o Não será servido buffet, evitando contacto nos talheres de serviço e proximidade à comida por 

outros hospedes, serviço PA ou MP menu ou take away 

o Room-service com pequeno extra custo, pago localmente 

Advantages of vacationing at the Cheerfulway Apartments 
•  They are located in hot and dry climate, more difficult to spread the vírus 

•  Customers will spend more time in the accommodation, apartment is more spacious than a hotel room 

•  All apartments with a good size terrace or balcony. 

•  Cooking conditions, avoiding exposure in restaurants. 

•  4 exits from the building, reducing the crossing with other guests. 

•  Pool area with space to maintain safe distances. 

 • 450 meters away from the beach 

Restaurant 

o Spacious restaurant, allows good safety distance between tables 

o Buffet will not be served, avoiding contact in service cutlery and proximity to food by other guests, BB 

or HB service menu or take away 

o Room service with little extra cost, paid locally 

Services 

o Hand disinfection kit at the hotel entrance with information on security measures 

o Protection barriers 

o Mask and gloves kits for sale at reception 

o Temperature reading of all guests at each check-in 

o Constant chlorine disinfection in public areas, including the pool area once a day. 

o Maintenance of chlorine levels in the pool between 1 and 1.2 ppm (max. allowed 1.2 ppm) 

o Apartments disinfected with a mixture of detergent and chlorine at each check-out. 

o Chlorine-disinfected bedding and bathroom linen 

o All employees equipped with masks and gloves. 

o Distribution of security measures at each check-in 


