BABY CONCIERGE

Indique-nos que
equipamentos pretende
encontrar na sua vila ou
apartamento à chegada.
Nome
Nome nome nome nome
nome nome nome nome

Data de chegada
00/00/0000

EQUIPAMENTO
Bancos/degrau
Cadeira de comer
Bacios
Esterilizadores
Aquecedor de biberão
Câmara baby control
Banheiras
Muda fraldas
Espreguiçadeiras
Barras de cama
Protetores de porta
Berços
Carrinhos bebé
Redutores de sanita
Conjunto de loiça para
criança (1 prato raso, 1 taça,

DEPÓSITO SOLICITADO
À CHEGADA
€ 10
€ 10
€ 10
€ 50
€ 50
€ 50
€ 10
€ 10
€ 50
€0
€10
€0
€ 50
€ 10

✔
✔

1 copo, talheres)
INFO
Gostaríamos de informar que em todas as nossas vilas/apartamentos poderá encontrar uma varinha mágica, micro-ondas, máquina de lavar loiça e os
berços são colocados se indicar a idade da criança na reserva, lençóis e cobertores/edredons serão igualmente providenciados. Para segurança do seu
filho/a as vilas estão equipadas com guardas de escadas no primeiro e no segundo piso (exceto Villa Adam & Eve 4 quartos). Caso necessite de algum
equipamento que não consta nesta lista, informe-nos para que possamos registar nos pedidos especiais. Todo o material acima é sujeito a disponibilidade no
momento do pedido de reserva. O depósito será efetuado em dinheiro e devolvido no final da estadia. Diga-nos os equipamentos que precisa de encontrar na
sua villa ou apartamento à chegada. DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO NA CHEGADA Banquinho de criança 10 euros Cadeira alta 10 euros Pote
10 euros Esterilizador de biberões 50 euros Aquecedor de biberões 50 euros Monitor de bebé 50 euros Banho de bebé 10 euros Tapete de mudança de
fraldas 10 euros Protectores de cama 50 euros 0 Bebé de porta 10 euros Berço de bebé 0 Carrinho de bebé 50 Adaptador de cadeira de banho 10 euros
Conjunto de loiça para crianças (1 prato, 1 tigela, 1 chávena, talheres) RESERVAS@EDENRESORT.PT
RESERVAS@EDENRESORT.PT
WWW.EDENRESORT.NET

