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Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor.  

O maior deles, porém, é o amor. 

1 Coríntios 13:13 

 

COMUNICADO AOS HÓSPEDES DA COLÔNIA DE FÉRIAS CAMPOS DO JORDÃO 
 
Conforme decreto municipal nº 8129 estamos retomando nossas atividades, porém, diante da 

pandemia que acomete o Brasil, será necessário seguir algumas regras, para preservar a saúde de 

clientes e colaboradores.  

Abaixo, seguem medidas de segurança a serem seguidas, conforme recomendação das autoridades 

médicas: 

• Não será permitida a entrada e a permanência na colônia sem o uso de máscaras. 

• Não serão fornecidos travesseiros, estes deverão ser trazidos de casa. Caso o hóspede não 

traga, poderemos fornecer, mediante pagamento de taxa de higienização. 

• As refeições passarão a ser servidas nos apartamentos, no sistema Room Service. 

• Após a cada refeição, as bandejas deverão ser colocadas no lado de fora dos aposentos, para 

recolhimento. 

• As áreas de lazer ficarão temporariamente interditadas. São elas: Salão de jogos, 

brinquedoteca, sala de reunião e sala de TV. 

• O hóspede, ao chegar na colônia, deverá higienizar as mãos, antes de entrar no 

estabelecimento. Somente o responsável pela reserva deverá fazer o check in, e retirar a 

chave; em seguida, será liberada a entrada de outros hóspedes. 

• Será permitida a entrada somente de uma pessoa por vez na área da recepção. 

• A bagagem deverá ser higienizada logo na entrada 

• Não haverá arrumação nos apartamentos, durante a estadia, e nem será permitida a entrada 

de qualquer funcionário nos quartos durante a estadia. 

Agradecemos a compreensão e pedimos a colaboração de todos, para que, juntos, passemos por esse 

momento difícil, mas importante, para a retomada das atividades de lazer e turismo.  

Desejamos que desfrutem de momentos agradáveis. 

 
São Paulo, 08 de junho de 2020. 
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