
REABERTURA DO TURISMO
EM BONITO PARAISO

¨Vamos nos cumprimentar 
de longe, cuidar-nos uns 
dos outros e cuidar vocês 
seguindo todas as 
recomendaçoes¨



Abrimos nossas portas de acordo com o 
Selo de TURISMO RESPONSÁVEL, 
coordenado pelo Ministério do Turismo.
Baseado nos protocolos da TurisAngra e 
de acordo com os padrões atuais de 
controle de saúde, higiene e segurança.

CADA PASSAGEIRO TEM QUE TRAZER SUA PRÓPRIA MÁSCARA FACIAL E ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL  DE PREFERÊNCIA.

OFERECEMOS SERVIÇO DE TRANFER PARA GARANTIR UMA VIAGEM SEM CONTATO:
CARRO DESDE RIO DE JANEIRO + LANCHA PRIVADA HASTA BONITO.

*ADICIONAL À TAXA DE HOSPEDAGEM.
Dispomos de cais próprio, pelo que não é necessário tomar barcos públicos nem ter que passar pelo povo para chegar.

É política de segurança de nossa organização que todas as atividades sejam realizadas priorizando 
o cuidado com a vida e a boa saúde das pessoas envolvidas.



PROTOCOLO RETORNO AS ATIVIDADES
EM BONITO PARAISO

O SEGUENTE DOCUMENTO FOI ELAVORADO EM CONFORMIDAD COM O SELO DE TURISMO 
RESPONSAVEL, COORDENADO PELO MINISTÉRIO DO TURISMO. BASEADO NOS PROTOCOLOS 
E A CAPACITAÇAO ONLINE RECEBEDOS A TRAVES DE TURISANGRA. A POUSADA BONITO 
PARAÍSO SE COMPROMETE EM MANTENER SEU ESTABELECIMENTO DE ACORDO COM AS 
NORMAS VIGENTES DE CONTROLE SANITÁRIO PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO 
CORONAVIRUS. TODOS OS FUNCIONÁRIOS SERAM INFORMADOS E CAPACITADOS SOBRE AS 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA PROTEÇÃO DE SUA SAÚDE E A DE OUTRAS PESSOAS.

Distanciamento social de 1.5 mts.

Registro de temperatura com termometro digital o infrarojo de hóspedes e funcionários.

Estrutura para uma adecuada higienicaçao das mãos, dispenser com solução alcoólica  70% em suas diferentes 
áreas, incluindo banheiros públicos e outras áreas de interesse.

Procedimentos especiais de limpeza e desinfecção em tudo o establecimento.

O estabelecimento conta com os números de telefone das autoridades de saúde, centros medicos, hospitais 
públicos e privados e centros de assistência.

Protocolos de procedimentos operacionais especiais si hospedes o funcionarios presentam sintomas, incluindo 
gerenciamento de residuos sólidos e uso de equipamento de proteção individual.

RECOMENDAÇOES PARA HOSPEDES
• Ao chegar ao Hotel, não toque em nada antes de higienizar a mão.
• Ao entrae no quarto, deixe sapatos, bolsa, carteira e em local perto da porta. Vá direto para 
as instalaçãos sanitárias, tome banho e coloque as roupas utilizadas em um saco plástico.
• Limpe o celular com álcool a 70% e os óculos com água e sabão ou álcool a 70%.
• Limpe todas as embalagens vindas da fora.
• Dé preferência à ventilação natural nos quartos. Ligue o ar condicionado apenas em 
condições realmente necessárias.
• Pedimos respeitar o uso de máscaras nas áreas comuns e nas embarcações. 
• Nas areas de uso exclusivo pode tirar a mascara e ficar a vountade.



LIMPEZA DO QUARTO E CAFÉ DA MANHÃ

DE ACORDO COM AS NOVAS MEDIDAS, ALTERÁMOS O SERVIÇO DE BUFFET DE CAFÉ DA 
MANHÃ  PARA A OPÇÃO À LA CARTE. 

Buffet assistido:
Pães e pão de queijo 
Suco natural
Prato de frutas
Geléia, manteiga e requeijão

A la Carte :
Ovos (mexidos, fritos ou omelete)
Tapioca doce (leite condensado e banana ou queijo e doce de goiaba) 
Tapioca salgada (presunto e queijo ou queijo e tomate)
Crepes com dulce de leche ou brigadeiro
Iogurte natural com granola e mel
Cortes frios (presunto cozido, peito de peru) e queijos (queijo prato, queijo minas)
Torrado com pão branco ou integral com presunto e queijo ou presunto e tomate
Bolo doze
Quiche
Café, leite ou chá

Durante a permanência do hóspede as unidades habitacionais sejam limpas a cada três 
dias, diminuindo os riscos de contaminação entre clientes e colaboradores ou em 

menor período, caso seja necessário.Podem solicitar a troca de toalhas, bem como 
produtos de higiene na recepção.




