
Requisitos de documentação e pré-check-in

A seguir, encaminamos os requisitos obrigatórios a serem cumpridos para o turismo interno, que é um procedi-
miento pessoal com caráter de declaração juramentada; e as informações para fazer seu pre-check in. faca O 
download do aplicativo DIRECKEY (de qualquer telefone celular) para acessar seu quarto.
Todas as informações devem ser completas antes da chegada ao hotel. 

 a) Preencher o Certificado de Verão https://www.argentina.gob.ar/verano/certificado 

 b) APP Salta Covid:  Baixe o APP e preencha as informações solicitadas 
     https://appcovid.salta.gob.ar/#/ui/personregister  

Check in (Entrada ao hotel)
Para garantir a segurança de todos e agilizar o proceso de check-in no hotel, pedimos que voçe leia, preencha, assine 
e envie por e-mail antes da sua chegada par: info.cafayate@graceargentina.com.ar a seguente documantação:

1) Formulario de cadastro  (um por quarto) * Você deve baixar o formulário de inscrição no seguinte link
https://graceargentina.com.ar/requisitos-pre-check-in botão chamado Formulário de Inscrição.*

2) Copia dos pasaportes/DNI de todas as pessoas que seram hospedadas 

*Não é necessário imprimir o Formulário de cadastro, você pode fazer uma assinatura eletrônica em arquivo PDF 
da seguinte forma: Vá para a opção de ferramentas - preencha e assine - clique na caixa correspondente - selecione 
a opção de sinal - Adicionar assinatura (desenhar) https://helpx.adobe.com/es/reader/using/sign-pdfs.html

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

- O horário de entrada (check in) é a partir das 15h00 e a saída (check out) antes das 11h00.

- Devido ao fornecimento sanitário da província, o spa e a piscina interna do hotel   permanecerão fechados no 
âmbito da Covid-19.

- A piscina ao ar livre é habilitada com turnos de 45 minutos e requer reserva prévia antes da sua chegada ao 
hotel.

- O serviço de café-da-manhã é oferecido no nosso Restaurante das 8h00 às 11h00, mediante reserva prévia da 
sua mesa com horário pré-acordado; a ser reservado antes da chegada ao hotel.  

- Como parte dos serviços do Hotel, os quartos que estão ocupados por um período mínimo de 2 noites, terão 
serviço expresso de limpeza diária. Os hospedes não poderam estar presente no quarto nesse momento. 

- A propiedad é obrigada a fazer a medição da temperatura de cada passageiro ao entrar no Hotel e a admissão 
está sujeita à não apresentação dos sintomas estabelecidos pelo sistema nacional de saúde. Lembramos que o 
uso de máscaras faciais em áreas públicas é obrigatório.

- Por ultimo, no link a seguir você encontrará o protocolo do hotel: 
 https://graceargentina.com.ar/protocolo-sanitario-%e2%80%a2-covid-19/?lang=pt-br


