
Prezado Cliente,

Em breve, você e sua família vão curtir dias maravilhosos no Grand Palladium Imbassaí Resort & 
Spa e para garantir que a sua experiência seja positiva, selecionamos as principais dúvidas que 
possam surgir antes da sua viagem.

Reforçamos que essas alterações foram realizadas pensando na saúde e bem-estar de todos os 
nossos hóspedes, colaboradores e fornecedores.

Estamos ansiosos esperando por você e sua família!

Palladium Hotel Group
Transformando Clientes em Fãs

Check-in

Como será o Check-in?
Será feito online até quatro dias antes, seguindo a lógica abaixo:

- Os hóspedes que reservaram pelo site receberão um email até quatro dias antes. 
- Os hóspedes que reservaram através de agências ou OTAs (decolar, Booking e etc) podem 
realizar o Check-in online ao acessar o site www.palladiumhotelgroup.com clicando no ícone 
“Fast Check-in”, também com quatro dias de antecedência. 



No Check-in online, serão solicitados todos os dados de todos os hóspedes, incluindo os 
do titular da reserva e demais acompanhantes. Ao chegar no hotel, o hóspede que já tiver 
realizado o Check-in online, só terá de passar na recepção para pegar a sua chave, assinar a 
Ficha Nacional do Registro dos Hóspedes (FNRH) e apresentar um documento de identidade. 
Os hóspedes terão uma fila especial no guichê “Fast Check-in”.

É obrigatório o uso de máscaras?
A obrigatoriedade vale para hóspedes, colaboradores e fornecedores. É obrigatório o uso de 
máscaras nas áreas comuns e segue a lei vigente do Governo do Estado da Bahia e município 
da Mata de São João.

Terá controle de temperatura?
Todos os hóspedes no momento do check-in passarão por controle de temperatura com 
termômetro digital infravermelho. Os que estiverem com febre, (temperatura acima de 37°C), 
serão encaminhados ao posto médico. Caso seja considerado um caso suspeito, informaremos 
a Secretaria de Saúde do município, que passará a monitorar o caso. 
O controle de temperatura também estará presente em outros pontos e momentos da 
hospedagem: 
- Antes do início das atividades de recreação de crianças e adolescentes; No Acesso aos 
Restaurantes; No acesso às demais áreas internas, como academia e SPA; dentre outros. 

As bagagens passarão por limpeza?
Sim, todas as bagagens serão higienizadas antes de serem encaminhadas aos apartamentos. 

PISCINAS

O uso das piscinas está liberado?
Sim, todas as piscinas estarão abertas. Entretanto, haverá sinalizações no chão, entre as 
cadeiras e espreguiçadeiras localizadas nesta área, para garantir o distanciamento social. 
Haverá controle de capacidade máxima em cada área no entorno da piscina.

Há limite máximo de pessoas dentro da piscina?
Não.

Seguirá funcionando a base de retirada de toalhas da piscina para uso dos hóspedes? 
Sim, os hóspedes terão cartão para retirada de toalhas. Os cartões e as toalhas passarão 
por desinfecção. 



A praia estará disponível para os hóspedes?
Sim, entretanto haverá sinalizações no chão, entre as cadeiras e espreguiçadeiras localizadas 
nesta área, para garantir o distanciamento social.

A academia estará aberta?*
Sim, entretanto haverá agendamento pelo portal do Palladium Hotel Group. Terá limite máximo 
de hóspedes por horário.

O Zentropia Palladium Wellness & Spa estará aberto?*
Sim, entretanto haverá agendamento pelo portal do Palladium Hotel Group. Terá limite máximo 
de hóspedes por horário.

ALIMENTAÇÃO & BEBIDAS

Os restaurantes show cooking (buffet) estarão abertos?**
Sim. Os hóspedes poderão agendar um horário pelo portal do Palladium Hotel Group. Serão 
oferecidos diversos horários, com limite máximo de hóspedes a cada agendamento.

Os restaurantes à la carte estarão abertos?*
Sim, mediante disponibilidade. Os hóspedes poderão agendar um horário pelo portal do 
Palladium Hotel Group. Serão oferecidos diversos horários, com limite máximo de hóspedes 
a cada agendamento. Teremos limite máximo de reservas a partir do número de diárias (1 a 
3 diárias = 1 reserva no Restaurante à La Carte; 4 a 6 diárias = 2 reservas no Restaurante à La 
Carte; a partir de 7 diárias = 3 reservas no Restaurante à La Carte).

O restaurante e os bares da praia funcionarão normalmente?
Sim, estes espaços funcionarão sem restrições, a depender da disponibilidade do resort.



RECREAÇÃO

Haverá entretenimento noturno diariamente?
Sim, entretanto terá controle de capacidade máxima e sinalizações para garantir as distâncias 
entre os grupos familiares no espaço. 

O Baby Club vai funcionar normalmente? ***
O espaço Baby Club está temporariamente fechado. 

O Kids Club vai funcionar normalmente? *
O espaço Kids Club está temporariamente fechado, entretanto, as atividades de recreação para 
crianças, a partir de 4 anos, serão mantidas. Serão oferecidas dinâmica e atividades nas áreas 
externas do hotel. Será necessário agendamento pelo portal do Palladium Hotel Group.

O Black and White Junior’s Club vai funcionar normalmente?
Sim, o Black and White Junior’s Club vai funcionar normalmente em horário reduzido. 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Como será realizada a limpeza dos apartamentos?
Os apartamentos passarão por processo de desinfecção e higienização seguindo todas as 
normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e autoridades competentes.

Como será realizada a limpeza de restaurantes e áreas comuns?
Cadeiras, espreguiçadeiras e mesas das áreas comuns passarão por processo de desinfecção e 
higienização seguindo todas as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
autoridades competentes.

Haverá álcool gel disponível?
Será disponibilizado álcool gel para hóspedes nas mais variadas dependências do hotel.

* Atividade ou serviço oferecido mediante disponibilidade de agendamento pelo  
 portal do Palladium Hotel Group. 
**  Restaurantes podem abrir ou fechar mediante disponibilidade face a ocupação do hotel. 
***  A princípio, o Baby Club – espaço dedicado para bebês a partir de 1 ano –      
 estará temporariamente fechado, podendo, futuramente, ser reaberto. 


