
 

Caro Cliente, 

Estamos prontos para retomar nossas atividades. A espera foi grande, mas temos certeza de que utilizamos 

esse tempo para aprimorar nossos processos, rever rotinas e garantir um atendimento seguro a você.  

Nossos colaboradores foram treinados em protocolos de biossegurança que se basearam em informações 

técnicas de higiene e desinfecção de ambientes e alimentos. Todos os ambientes de Amadamata foram 

detetizados e desinfetados por empresa especializada no ramo, e passamos a adotar medidas mais seguras 

de limpeza entre as hospedagens. 

Também mudamos algumas rotinas de check in/check out, nas áreas de lazer e restaurante. No Espaço Bistrô 

espaçamos as mesas, e trabalharemos com horários previamente agendados para as refeições. Fizemos uma 

comanda onde você deverá escolher, previamente, os itens para o seu café da manhã, que será servido em 

sua mesa, não mais em forma de buffet. 

Se já esteve em nosso Refúgio, notará que alguns mimos foram suprimidos, mas isso também faz parte da 

prevenção.  Infelizmente nossas áreas comuns (Casa do Alemão e Sauna) só poderão ser utilizadas 

dependendo do número de clientes hospedados.  

Por motivo de segurança, para você e nossos colaboradores, não será feita arrumação diária do seu chalé 

durante sua estada. Ademais, as bagagens deverão ser, prioritariamente, transportadas pelos próprios 

hóspedes. Mas se necessitar de algo é só nos pedir, que providenciaremos imediatamente.  Pedimos 

desculpas por este transtorno. 

Todos os nossos formulários, com as informações sobre Amadamata Refúgio Ecológico estão digitalizados e 

acessíveis no site. Solicitamos que, caso haja algum desconforto durante sua estada, que nos seja avisado 

para que possamos tomar as devidas providências, conforme preconiza nosso protocolo.  

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir sobre nosso funcionamento e 

procedimentos. Esperamos oferecer a você o que há de melhor para o seu descanso e contato com a 

natureza. Obrigado por nos escolher. 

Até breve, 

Carla e Carlos Pinho. 

 


