
•  To access the spa, please go to Spa Reception.

•  No children or teenagers under 16 years old are allowed in this area, 
Swimming pool, Jacuzzi, Sauna & Steam Room.

• The spa area is limited to 20 people maximum at a time, limited to 
30 minutes period.

• The management reserves the right to block access to anyone who does 
not comply by our terms & conditions of use, as well as anyone who does 
not have permission or let others enter the spa without previous permission.

• The management reserves the right to close access, without notice, to 
some areas, for reason of maintenance, cleaning or other.

• The management reserves the right to block anyone who appears to be 
intoxicated or mentally unhinged, as well as anyone who harasses staff or 
other guests.

• It is mandatory to shower before using any equipment.

• It is mandatory wearing a bathing suit in all spa area, including sauna / 
steam room.
� 
• This is a relaxation area, please respect other guests. Also notice that 
there are ongoing treatments (massages) in this same area, and silence is 
a must.

• Use of mobiles are prohibited, as well as filming, singing, shouting, running 
and ball games.

• Food and beverages are prohibited in the area.

• The access to the Spa is conditioned upon accepting these terms & 
conditions, as well as the safety guidelines.

SPA ENOTEL 
TERMS & CONDITIONS

• Para aceder ao spa, dirija-se à Receção do spa. 

• Não são permitidas crianças ou adolescentes menores de 16 anos na 
área do Spa - piscina, Jacuzzis, sauna e banho turco.

• A área húmida tem a capacidade máxima de 20 pessoas. Tempo 
limite é de 30 min.

• A direcção reserva o direito de bloquear o acesso a qualquer pessoa 
que não cumpra as regras afixadas, assim qualquer pessoa que entre 
sem autorização ou deixe entrar outros sem prévia autorização.

• A direcção reserva-se o direito de vedar o acesso, sem qualquer 
pré-aviso, a algumas áreas do Spa, por razões de manutenção, limpeza 
ou outro motivo.

• A direcção reserva-se o direito de bloquear o acesso a quem se 
apresente notoriamente embriagado ou possuir anomalia psíquica, 
assim como por motivos de assédio ao staff ou outros clientes.

• É obrigatório tomar duche antes de utilizar os equipamentos. 

• É obrigatório o uso de fato de banho em toda a área, incluindo sauna/ 
banho turco.

• Esta é uma área de relaxamento. Respeite os outros clientes. De notar 
que temos uma área para tratamentos (massagens), e o silêncio é 
imperativo.

• Proibido falar ao telemóvel, fazer filmagens, cantar, gritar, correr, jogar 
à bola. 

• Não são permitidas comidas ou bebidas nesta área. 

• A utilização do spa está condicionada à aceitação destes termos & 
condições, bem como às normas de segurança afixadas.

SPA ENOTEL 
TERMOS & CONDIÇÕES

• Para aceder ao spa, dirija-se à Receção do spa. 

• Não são permitidas crianças ou adolescentes 
menores de 16 anos na área do Spa - piscina, 
Jacuzzis, sauna e banho turco.

• A área húmida tem a capacidade máxima de 
20 pessoas. Tempo limite é de 30 min.

• A direcção reserva o direito de bloquear o 
acesso a qualquer pessoa que não cumpra as 
regras afixadas, assim qualquer pessoa que entre 
sem autorização ou deixe entrar outros sem 
prévia autorização.

• A direcção reserva-se o direito de vedar o 
acesso, sem qualquer pré-aviso, a algumas áreas 
do Spa, por razões de manutenção, limpeza ou 
outro motivo.

• A direcção reserva-se o direito de bloquear o 
acesso a quem se apresente notoriamente 
embriagado ou possuir anomalia psíquica, assim 
como por motivos de assédio ao staff ou outros 
clientes.

• É obrigatório tomar duche antes de utilizar os 
equipamentos. 

• É obrigatório o uso de fato de banho em toda 
a área, incluindo sauna/ banho turco.

• Esta é uma área de relaxamento. Respeite os 
outros clientes. De notar que temos uma área 
para tratamentos (massagens), e o silêncio é 
imperativo.

• Proibido falar ao telemóvel, fazer filmagens, 
cantar, gritar, correr, jogar à bola. 

• Não são permitidas comidas ou bebidas nesta 
área. 

• A utilização do spa está condicionada à aceit-
ação destes termos & condições, bem como às 
normas de segurança afixadas.

•  To access the spa, please go to Spa Reception.

•  No children or teenagers under 16 years old are 
allowed in this area, Swimming pool, Jacuzzi, 
Sauna & Steam Room.

• The spa area is limited to 20 people maximum at 
a time, limited to 30 minutes period.

• The management reserves the right to block 
access to anyone who does not comply by our 
terms & conditions of use, as well as anyone who 
does not have permission or let others enter the 
spa without previous permission.

• The management reserves the right to close 
access, without notice, to some areas, for reason 
of maintenance, cleaning or other.

• The management reserves the right to block 
anyone who appears to be intoxicated or men-
tally unhinged, as well as anyone who harasses 
staff or other guests.

• It is mandatory to shower before using any 
equipment.

• It is mandatory wearing a bathing suit in all spa 
area, including sauna / steam room.
� 
• This is a relaxation area, please respect other 
guests. Also notice that there are ongoing treat-
ments (massages) in this same area, and silence is 
a must.

• Use of mobiles are prohibited, as well as filming, 
singing, shouting, running and ball games.

• Food and beverages are prohibited in the area.

• The access to the Spa is conditioned upon 
accepting these terms & conditions, as well as the 
safety guidelines.
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