
 

 
Amenities 
O Faro Boutique Hotel disponibiliza para a sua estadia um conjunto de 
amenities.  
Caso necessite de outros itens de higiene, por favor contacte a recepção, 
marcando no seu telefone (9). 
 
Aluguer de viaturas 
A equipa de recepção poderá efectuar a reserva da sua viatura. Os pedidos 
estão sujeitos a disponibilidade. 
 
Arrumação de quarto 
A equipa de andares limpará o seu quarto até às 17h00. Informe a recepção se 
por algum motivo não desejar que o seu quarto seja limpo ou se pretender que 
seja limpo num horário específico. 
 
Assistência Médica 
Consulte na recepção informações sobre as farmácias de serviço, urgências 
hospitalares e assistência médica 24 horas. 
 
Bar 
O Lounge Bar está localizado no piso 0. Por favor consulte os horários de 
funcionamento junto da recepção. 
 
Cartões 
O hotel aceita o pagamento com cartões de crédito e débito (Visa, Mastercard 
e Amex). 
 
Check-in e Check out 
O check-in poderá ser feito a partir das 15h00. 
O check-out deverá ser feito até às 12h00. 
Se por algum motivo necessitar de efectuar uma chegada antecipada ou uma 
saída tardia, por favor consulte a disponibilidade junto da recepção. 
 
Estacionamento 
O Faro Boutique Hotel dispõe de um número limitado de lugares de 
estacionamento em frente ao hotel. Próximo do hotel irá encontrar uma vasta 
oferta de parques de estacionamento (pagos e gratuitos). Por favor, contacte a 
recepção para obter mais informações. 
 
Fumar 
De acordo com a legislação Portuguesa em vigor, é proibido fumar em todos os 
espaços interiores do hotel, nomeadamente nos quartos. 
 
Incêndio 
Em caso de incêndio, marque (9) para contactar a recepção. Siga as instruções 
que lhe são transmitidas, dirija-se calmamente para a saída de emergência 
indicada e nunca utilize os elevadores. 
 
Lavandaria 
No roupeiro do seu quarto encontrará a lista do serviço de lavandaria. Se 
durante a sua estadia pretender utilizar este serviço, por favor, informe a 
recepção. 
 
Pequeno-almoço 
O pequeno-almoço buffet é servido no Lounge Bar, localizado no piso 0, entre 
as 07h00 e as 11h00. 
 
Preçário chamadas e fotocópias/impressões 
Fotocópias - 0.10€/unidade 
Chamadas nacionais – 0.25€/minuto 
Chamadas Internacionais – 2.00€/minuto 
 
Recepção 
Aberta 24h. Marque (9) no telefone do seu quarto para contactar a recepção. 
 
Solário 
O Faro Boutique Hotel dispõe de uma zona de solário localizada no Bocage 
Terrace (piso 4). 
 
Táxi/Transfer 
A recepção está à sua disposição para organizar o seu serviço de táxi/transfer. 
 
TV 
Todos os quartos estão equipados com acesso a TV por cabo. Pode consultar a 
lista de canais disponíveis na Recepção. 

 
Amenities 
Faro Boutique Hotel provides you a set of amenities. 
If you need any other item, please contact the reception, pressing (9) on your 
phone. 
 
Bar 
Faro Boutique Hotel has at your disposal the Lounge Bar on level 0. Please 
consult the schedules at the reception. 
 
Breakfast 
The buffet breakfast is served in the Lounge Bar, located on level 0, between 
7:00 am and 11:00 am.  
 
Car Rental 
The reception staff can make the reservation of your car. Requests are subject 
to availability. 
 
Check-in and Check-out 
Check-in is from 3 pm. 
Check-out must be done before 12 pm. 
If for some reason you need to make an early arrival or late departure, please 
contact the reception. 
 
Credit Card 
The hotel accepts credit and debit cards (Visa, Mastercard and Amex). 
 
Fire 
In case of fire, dial (9) to contact reception. Follow the instructions given, go 
quietly to the emergency exit indicated and never use the elevators. 
 
Health care 
At the reception, please ask more information concerning pharmacies, hospital 
and medical assistance 24 hours. 
 
Housekeeping 
The housekeeping team will clean your room until 5:00 pm. Please inform 
reception, if for some reason you don’t want your room to be cleaned or if you 
want it to be clean in a specific time. 
 
Laundry 
In the wardrobe of your room, you will find a laundry list of services. If during 
your stay you need to use this service, please inform the reception. 
 
Parking 
Faro Boutique Hotel has a limited number of parking spaces in front of the hotel. 
Next to the Hotel you will find a wide range of parking places (paid and free). 
Please contact the reception for information on schedules and fares. 
 
Phone calls 
Nacional call (Portugal) – 0.25€/minute 
Internacional Calls (out of Portugal) – 2.00€/minute 
 
Printing 
Each page cost 0.10€. We cannot print in color. 
 
Reception 
Opened 24h. Please dial (9) to contact the reception. 
 
Smoke 
According to Portuguese law, smoking is prohibited in all indoor areas of the 
hotel, including your room. 
 
Solarium 
The Faro Boutique Hotel has a solarium area located on Bocage Terrace (4th 
floor). 
 
Taxi/Transfer 
If you need a taxi or a transfer, please contact the reception. 
 
TV 
All rooms are equipped with cable TV. Please, check the list of available channels 
at the reception. 


