�) O Lua Nua é um espaço para hospedagem e entretenimento, oferecendo
diferentes modalidades de hospedagem e serviços. Você pode ﬁcar algumas
horas ou até semanas hospedado conosco.
�) A entrada é permitida para pessoas maiores de �� anos.

�) Para facilitar a sua estadia, você pode realizar a sua reserva direto
conosco pelo Whats App ou Telefone (��) �����-����. Também estamos em
canais on line de reservas.
�) Todos os quartos possuem garagem privativa para sua segurança e
discrição. Caso precise de espaço para mais de um carro, contamos com
apartamento com garagem para � carros.

�) Se você preferir vir de táxi ou transporte por aplicativo, o mesmo deixa
você no seu quarto, basta informar na chegada que está com essa
modalidade de transporte. Nesse caso, o pagamento da estadia é realizado
na entrada.

�) Trabalhamos com serviço de quarto �� horas, para seu maior conforto e
tranquilidade. Caso precise de algo estamos pronto para ajudar.
�) Gastronomia: Nossa cozinha e bar funcionam �� horas. Querendo algo
para beber ou comer, basta solicitar pelo telefone do quarto.

�) Todos os quartos possuem como cortesia � preservativo + sabonetes. Na
suíte com hidromassagem também tem cortesia touca de cabelo +
espuma de banho + pente.

�) Se você ﬁcar hospedado como pernoite, day use ou diária, você receberá
um kit com edredom/manta + escova e creme dental.
��) Caso você queira um edredom/manta em qualquer modalidade de
hospedagem, basta solicitar pelo telefone do quarto, não tem custo.

��) Temos a disposição para o seu uso: secador de cabelo, chapinha e
carregador de celular. Solicite pelo telefone do seu quarto, não tem custo.
��) Trabalhamos com produtos eróticos para sua maior diversão e prazer.
Você também pode vir comprar, sem a necessidade de se hospedar ou
solicitar delivery.

��) Busque a melhor rede Wi-Fi para acessar a Internet. Senha: mmmmllll.

��) Com a Smart TV, você pode assistir canais abertos, acessar a Internet e
usar os aplicativos. Para uso da Netﬂix você deve fazer o seu login.

��) O som disponível no seu quarto possui rádio, entrada para pen drive e
cartão de memória. Também possui a opção de conexão Bluetooth que deve
ser feita no seu celular.
��) Para ligar o ar condicionado, ligue a tecla ao lado da cama e após ligue
no controle remoto. Ajuste o modo que você desejar de temperatura
,
esfriar
, aquecer
, ventilar
.
��) Para aquecer a água ligue apenas a torneira da água quente, após
tempere com a água fria.

��) Se o seu quarto possui banheira de hidromassagem, encha a banheira
até a água chegar aos jatos e cobri-los. Somente após encher, ligue o motor.
Se o motor for ligado sem a instrução a cima, o motor poderá queimar.
Nesse caso é cobrado R$��� pelo estrago causado.

