
COLÔNIA DE FÉRIAS RECANTO DA SAÚDE – PERUÍBE/SP
Regulamento Interno

RECEPÇÃO
Funcionamento 24 horas.

ESTRUTURA
A Colônia de Férias Recanto da Saúde é propriedade do Sindicato dos Em-
pregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde de Campinas e Região 
(SINSAÚDE). Como patrimônio dos profissionais da saúde, seu banco de re-
servas prioriza a hospedagem de associados e dependentes, mas estende o 
uso para convidados. 

HORÁRIOS
Check in a partir das 12:00 e Check out  até às 10 horas* 
Para excursões Check in a partir das 7:00 e Check out  até às 16 horas*
*Após o check out, é permitida a permanência na Colônia até às 18 horas, 
sendo imprescindível a desocupação do quarto e da vaga do estacionamen-
to. Caso contrário, será cobrada uma nova diária se o horário de check out 
não for respeitado.

ESTACIONAMENTO
A Colônia possui estacionamento próprio com vagas para carros, motos e 
bicicletas. Somente será permitida uma vaga de estacionamento por aparta-
mento. Para guardar ou retirar o veículo, o hóspede deverá solicitar o auxílio 
de um colaborador da recepção.

APARTAMENTOS
A Colônia possui 26 apartamentos. Todas os apartamentos são equipados 
com cofre, frigobar, forno de micro-ondas, pia, ventilador, ar condicionado, 
televisão 32 polegadas, utensílios de cozinha e roupas de cama. Algumas 
unidades são adaptadas para pessoas com necessidades especiais e possuem 
barras no banheiro, vaso adaptado e não possuem box no chuveiro. 

ALIMENTAÇÃO
Diária padrão - meia pensão (café da manhã e jantar)
Café da manhã - das 7h30 às 9 horas. 
Jantar - das 18 às 20 horas. 
* Bebidas são cobradas à parte 
* Pede-se não sair do refeitório com qualquer tipo de alimento 
* Reservas para almoço devem ser feitas na recepção até às 9 horas. (consul-
tar valor e cardápio)
* Restrições alimentares devem ser comunicadas no ato da reserva ou com 
pelo menos 24h de antecedência 

ÁREAS DE LAZER 
Lanchonete 
Funcionamento - das 10 às 21 horas; 
* Pedidos de lanches e pratos devem ser realizados até às 20h
Piscinas 
Funcionamento: das 9 às 21 horas 
* Não é permitida a entrada nas piscinas sem trajes de banho (biquíni, maio, 
sunga, shorts ou bermuda de tactel)
* Não é permitido entrar na área de piscinas com bebidas e alimentos 
Churrasqueiras 
São disponibilizadas com agendamento prévio na Recepção. 
Salão de jogos 
Funcionamento - das 8 às 22 horas; 
Sauna (feminina e masculina) 
Funcionamento - das 13 às 15h, 16 às 18h e 19 às 21h 

DISPOSIÇÕES GERAIS
É obrigatório o uso da pulseira de identificação colocada no momento do 
check in
É responsabilidade dos hóspedes deixar o apartamento nas mesmas condi-
ções encontradas e se obrigam a ressarcir eventuais danos
O lixo deverá ser colocado na porta do apartamento todos os dias até as 10 
horas, devidamente armazenado em embalagem apropriada
A chave do apartamento deve ser entregue na recepção sempre que seus 
ocupantes forem se ausentar
A Colônia não fornece toalhas de banho e rosto

VEDADO
A permanência de animais nas dependências da Colônia
Pessoas dormirem dentro dos veículos no estacionamento
Entrada na Colônia de pessoas não relacionadas na reserva
A hospedagem de menores sem acompanhamento de um responsável
Ouvir rádio, televisão ou qualquer outro aparelho de som em volume que 
perturbe os demais hóspedes
Fumar nas áreas cobertas da colônia, conforme Lei nº 13.541 

PENALIDADES
Comportamento inadequado ou descumprimento das normas previstas no 
presente Regulamento, incluindo desrespeito aos funcionários e Diretores 
não serão tolerados e os infratores serão convidados a retirar-se da Colônia. 
O desrespeito ou violação a qualquer termo deste Regulamento implicará na 
punição do associado conforme Estatuto Social do Sindicato.

Para seu conforto e segurança e dos demais hóspedes, pedimos a gentileza de ler atentamente
e observar as normas que regulamentam esta área de lazer

Obs.: Suas sugestões são sempre bem-vindas.
Escreva para turismo@sinsaude.org.br
ou envie mensagem para (19) 998991-8450 (WhatsApp)

A Diretoria
Agosto/2022


