
REGULAMENTO INTERNO 

 
 

I. Por exigência das Polícias Civil e Militar, e da Embratur, TODOS os hóspedes deverão apresentar seus documentos pessoais e preencher a 
ficha de identificação do hóspede, dos seus acompanhantes e do seu veículo, a cada hospedagem. Menores de idade só serão aceitos sob 
tutela dos pais ou responsáveis legais, mediante comprovação. 
 
II.  A garagem é uma CORTESIA do LUXOR HOTEL. Não nos responsabilizamos pelo seu veículo, nem por objetos deixados no interior do 
mesmo. Portanto, mantenha-o trancado, e com o sistema de alarme ativado. 
 
III.  Não nos responsabilizamos por objetos de valor deixados nos apartamentos. Dispomos de cofre para esse fim, e podemos oferecer o 
serviço de guarda caso seja necessário, mediante recibo de entrega. 
 
IV. Se V.Sa. for se ausentar do apartamento, pedimos que o tranque e deixe as chaves na recepção. Em caso de perda das chaves, será 
cobrada uma taxa de R$50,00, para confecção de nova chave e chaveiro numerado. Ao final da hospedagem as chaves, juntamente com os 
controles dos aparelhos eletrônicos, deverão ser entregues na recepção. 
 
V. Não dispomos de salva-vidas na área da piscina, e não nos responsabilizamos pela tutela de crianças ou incapazes, não sendo permitido o 
acesso dos mesmos sem o devido acompanhamento. Pedimos cuidado redobrado ao utilizar nossa piscina, que como todas é perigosa e 
possui locais com profundidade de até 1,70m. Todas as crianças devem ficar sob supervisão dos pais nas dependências do LUXOR HOTEL. 
 
VI. O uso da piscina é liberado diariamente, das 8:00 às 22:00, durante sua estadia no LUXOR HOTEL, salvo quando estiver sendo feita a 
manutenção da mesma, que estará sinalizada neste momento. No entanto, o uso da Área de Lazer (churrasqueira, freezer, mesas, etc.) deve 
ser previamente consultado e agendado, e cobramos uma taxa de limpeza e manutenção, no valor de R$ 70,00, pagos em dinheiro 
antecipadamente à liberação das chaves. Para que sejam evitados acidentes em nossa área de lazer, são proibidas garrafas de vidro, copos 
de vidro, pratos de vidro ou qualquer objeto perfuro-cortante na área de lazer e na piscina. 
 
VII. Não é permitido, em nenhuma hipótese, levar toalhas dos apartamentos para a piscina. Caso isso aconteça, cobraremos uma taxa 
extra de R$ 20,00 por cada toalha, referente ao custo de lavagem da mesma. 
 
VIII. Pedimos que desliguem as luzes, as torneiras e os demais aparelhos eletroeletrônicos ao se ausentarem do apartamento, por qualquer 
período. Aparelhos de ar-condicionado resfriam o ambiente apenas quando as portas, janelas e demais entradas de ar, estão fechadas. 
 
IX. É proibido o uso de qualquer tipo de aparelho eletroeletrônico com potência acima de 400 watts, nos apartamentos e demais 
dependências do LUXOR HOTEL, inclusive a piscina, sem que seja autorizado pela Gerência, devido ao risco de sobrecarga na nossa rede 
elétrica. 
 
X. Nossos funcionários são orientados a não receber alimentos ou produtos perecíveis para guarda em nossos refrigeradores/freezers, em 
atendimento às normas da vigilância sanitária. Pedimos não insistir. Para isso, dispomos de apartamentos com frigobar ou geladeira, 
conforme sua necessidade. 
 
XI. Nossa tensão de fornecimento de energia elétrica é de 220 volts. Antes de ligar seus aparelhos em nossa rede elétrica, verifique o seletor 
de tensão dos mesmos, caso não sejam Bivolt. Não nos responsabilizamos pela queima de qualquer aparelho. 
 
XII. É PROIBIDO O USO DE SOM AUTOMOTIVO, ou de qualquer outro tipo, nas dependências do LUXOR HOTEL, inclusive na área da piscina, 
sob pena de cancelamento de sua estadia sem prévio aviso, e sem devolução de valores. 
 
XII. Pedimos silêncio absoluto após as 22h. As luzes da área de lazer serão desligadas nesse horário, e pedimos que as atividades nela sejam 
encerradas. Não permitimos ruídos em excesso nos apartamentos a qualquer tempo, zelando pelo descanso e bem estar de nossos hóspedes. 
 
XIV. Nossa Internet WI-FI é uma CORTESIA do LUXOR HOTEL, exclusiva para hóspedes e moradores do condomínio. A disponibilidade está 
sujeita a problemas técnicos na rede, e/ou com a prestadora de internet ADSL, podendo haver interrupção no serviço, sem prévio aviso. 
 
XV. Nossas diárias se iniciam às 13:00h, e terminam às 12:00h do dia seguinte. Após às 12:30, será cobrada nova diária, sem prévio aviso. 
 
XVI. Não permitimos a visita de qualquer pessoa não hospedada aos apartamentos. Dispomos de salas no piso térreo para este fim. Caso 
este comportamento seja observado, será cobrada taxa adicional referente à hospedagem de pessoa extra no apartamento, conforme tarifa 
vigente. 
 
XVII. O café da manhã é uma cortesia para hóspedes do LUXOR HOTEL, para que sua estadia conosco seja ainda melhor. O serviço inicia-se às 
06:00h em nosso refeitório, e termina às 09:00h. Após esse horário, pode ser servido a qualquer momento, mediante taxa extra de R$20,00 
por pessoa. 
 
XVIII. O pagamento das hospedagens prolongadas deve ser feito a cada 3 dias. Dispomos de várias opções de pagamento, consulte a 
recepção no ato do check-in. Não aceitamos cheques. O valor da hospedagem e a forma de pagamento devem ser acertados no ato do 
check-in, e o pagamento feito antes da entrada no apartamento. Não serão concedidos descontos no fechamento da diária. 
 
  

Desejamos a todos um bom descanso. Aproveitem o Luxor! 


