
NOVO PLANO DE EXTENSÃO

CANCELAMENTOS DE ÚLTIMA HORA

NOVAS RESERVAS

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Construímos um plano de extensão completamente flexível. Se você encontrar uma 
maneira de chegar ao seu próximo destino mais cedo do que você pensou, basta cancelar 
a sua prorrogação sem custo extra.
 · Estender 1+noite - 15% OFF
 · Estenda 2+noites - obter uma noite de graça
 · Estenda 3+ noites - obter duas noites de graça

Todos os cancelamentos não reembolsáveis para estadias a partir de 16 de março 
até o final deas quarentenas podem ser alteradas até dezembro de 2021.
* Por favor, note que as alterações à reserva estarão sujeitas à disponibilidade 
e quaisquer diferenças de taxa.

Agora você pode modificar ou cancelar suas reservas flexíveis 3 dias antes do dia do 
check-in, nossas taxas não reembolsáveis também são mais leves você pode reservar 
agora e só pagar 30% da reserva e os restantes 70% será cobrado 1 mês antes da sua
data de check-in.

Para os hóspedes que fizerem novas reservas para qualquer data de chegada futura, 
incluindo reservas com tarifas pré-pagas, entre hoje e 30 de junho de 2020, permitiremos 
que a reserva seja alterada ou cancelada sem custo até 24 horas antes da data de chegada 
programada.

Algumas exceções podem ser aplicadas. Períodos com restrições de eventos especiais ou 
semanas de pico de demanda. Por favor, consulte os Detalhes de Tarifa da propriedade 
para os termos ou exceções aplicáveis, se houver, ao reservar ou alterar as reservas. 
Individual (transitório) reembolso de reserva de quarto de qualquer tipo (por exemplo, 
dinheiro ou voucher de crédito) pode levar até 90 dias a partir da data de cancelamento 
a ser processado.

COMO VIAJAR DURANTE COVID - 19

Para a segurança de todos, obtivemos a certificação de limpeza e segurança, que garante 
o necessário higiene para evitar riscos de contágio e garante procedimentos seguros para 
o funcionamento do turista actividades. Isto é atribuído pelo Turismo de Portugal com as 

recomendações do Direção-Geral da Saúde (DGS).

Você pode verificar todos os critérios de segurança aqui. 

Levamos as normas de higiene e limpeza muito a sério e estamos tomando medidas adicionais 
para garantir a segurança dos nossos clientes e da equipe. Nossas medidas de saúde e 

segurança são projetadas para abordar um amplo espectro de vírus, incluindo COVID-19, 
e incluem tudo de higiene de lavagem manual e produto de limpeza Especificações para 

o quarto de hóspedes e procedimentos de limpeza comum, que incluem:

NOVAS REGRAS COVID CLEAN&SAFE

EQUIPA:

PRODUTOS DE LIMPEZA:

PEQUENO ALMOÇO

LAVANDARIA

NA CHEGADA

COMUNIDADE

· Higiene das mãos: A lavagem das mãos adequada e frequente é vital para 
ajudar a combater a propagação de vírus. Em nossas reuniões diárias, nossa 
equipe é lembrada que a limpeza começa com este ato simples. É importante 
para a sua saúde e dos nossos clientes.
· Formação Contínua: Além de formação em limpeza e higiene protocolos 
que também estão completando o treinamento de conscientização COVID-19.
· Informação em Tempo Real: Onj está em modo de espera 24/7 para apoiar 
e coordenar com as autoridades locais e regionais.

· Quartos de hóspedes: Novos protocolos de limpeza e desinfecção para 
quartos limpos após os hóspedes partirem e antes que o próximo convidado 
chegue, com especial atenção para itens de alto toque.
· Espaços Públicos: Onj têm aumentado a frequência de limpeza e desinfecção 
em espaços públicos, com foco no balcão da recepção, elevadores e botões de 
elevador, maçanetas, casas de banho públicas e até chaves de quarto.
· Bastidores: Nos espaços onde a equipe trabalha "nos bastidores", Onj está 
aumentando a frequência de limpeza e focando em áreas de alto toque como 
entradas de funcionários, vestiários, lavanderias e escritórios.

O número de hóspedes no restaurante tomando café da manhã ao mesmo 
tempo será reduzido para manter uma distância segura entre eles, assim, vamos 
estender o período de pequeno-almoço dando-lhe tempo para apreciar a 
refeição mais importante de o dia; 

Nós também incentivamos o cliente a tomar café da manhã no quarto, basta 
pendurar o seu cartão de pequeno-almoço na porta na noite anterior e vamos 
entregar; não é apenas seguro mas também confortável e acolhedor.

Enquanto ficar connosco, você não precisa se preocupar com suas roupas, nosso 
auto-serviço serviço de lavandaria está aberto 24/7, isso significa que você não 
precisa manter em seu quarto qualquer coisa que possa estar contaminada.

Na chegada ao Onj, nossos clientes são incentivados a seguir toda a saúde e 
segurança Medidas estabelecidas pelas autoridades sanitárias mundiais e locais. 
-Lavagem manual frequente com sabão e água ou gel de mão à base de álcool
-Quando tossir ou espirrar, não use a mão para cobrir a boca e o nariz, basta um 
cotovelo flexionado ou tecido. Descarte o tecido imediatamente em uma lixeira 
fechada
-Mantenha pelo menos 1 metro (3 pés) de distância entre você e outras pessoas
-Praticar medidas gerais de higiene ao visitar mercados, mercados húmidos ou 
mercados de produtos de origem animal

Temos vindo a intensificar-se para o desafio de acolher cuidadores ou fornecer 
ambientes seguros para os nossos clientes. 

Enquanto assistimos as notícias sobre este evento sem precedentes, é claro 
que é necessário ajudar e reforçar os profissionais de saúde e a comunidade 
cuidadores que estão na linha de frente trabalhando para conter esta doença. 
Para esse fim, estabelecemos os seguintes programas para ajudar na luta 
urgente contra a pandemia: 

www.roomsagainstcovid.com: estadias de hotel para profissionais de saúde 
na luta contra a COVID-19 em Portugal. Estamos em parceria com empresários 
locais e vizinhos para dar presentes de apoio aos nossos médicos, enfermeiros 
e prestadores de cuidados a cada semana.

OS PLANOS DE VIAGEM MUDAM. ESTAMOS SEMPRE AQUI.
Entendemos que agora é um tempo imprevisível em todo o mundo. Estamos constantemente monitorando 

a situação para garantir que tomamos medidas oportunas. Queremos que você saiba que estamos aqui 
para responder a quaisquer dúvidas - basta contactar a nossa Equipa de Reservas via hello@holidayonj.com 

ou Telefone: +351 218 221 655

À luz destes tempos incertos, estamos a fazer o nosso melhor para aumentar 
a flexibilidade sempre que possível. Estamos aqui para ajudá-lo a fazer escolhas 

bem informadas de viagem, planejar adiante sem se comprometer
financeiramente, e acima de tudo ajudá-lo a se sentir seguro na estrada. 

E para aqueles que desejam ficar dentro de casa, estamos aumentando nossa 
comunicação de mídia social, queremos ficar em contato com você.

http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
https://covid19.min-saude.pt/
https://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/selo-estabelecimento-clean-safe/clean-safe-stamp-accommodation.pdf

