Yuaminoshima

Procedimento de Uso

Na Entrada
Receba a chave do armário (wristband).
＊ Mostre a chave do armário para fazer refeições e compras no interior do
o

3 . andar

estabelecimento.

Recepção

＊ O pagamento das contas será efetuado na ocasião de ir embora, quando da

Principal

devolução da chave do armário.
(Não aceitamos pagamento com cartão de crédito.)
↓
Receba o roupão de banho.

o

1 . andar

＊ Favor devolvê-lo na ocasião de ir embora.

Recepção de

＊ O Cliente que não tiver necessidade do roupão poderá se dirigir diretamente

Banho (Furo)

ao Local Para se Despir.
↓

o

1 . andar

Tire a roupa do corpo, e vista o roupão de banho.
↓

Sala de Armário
o

1 . andar
Local Para se

Tire o roupão de banho para entrar no banho.
＊ Há toalhas de rosto e de banho à sua disposição no Local Para se Despir.

Despir
Na Saída
1o. andar

Favor devolver o roupão de banho na ocasião de ir embora.

Recepção de
↓

Banho (Furo)
Favor devolver a chave do armário.
o

3 . andar

＊ Pague as contas das refeições e compras.

Recepção

(Não aceitamos pagamento com cartão de crédito.)

Principal

Feita a quitação das contas, o Cliente receberá a Autorização de Saída
(Taikansho) que deverá ser entregue na saída.

《Solicitações》
・ Vista o roupão de banho para ficar à vontade no estabelecimento.
・ Tenha cuidado com os objetos de valor, não esquecendo-os em algum lugar.
・ É proibido fumar no estabelecimento, com exceção dos cantos reservados para os fumantes.
・ No caso de perda da chave do armário (inclui-se a do armário para guardar calçados), cobraremos
os custos reais do prejuízo. Favor tomar cuidado para não perder as chaves.
・ Vendemos lâmina de barbear e escova de dente. Os interessados deverão se dirigir na Recepção
de Armário (1o. andar), sendo necessário pagar em dinheiro.
・ Não é permitido usar a toalha de rosto ou de banho dentro da banheira.
・ É expressamente proibido o uso ou a entrada de pessoas com tatuagens ou adesivos de tatuagens.

Yuaminoshima

Procedimento de Uso (no Verão)

Na Entrada

3o. andar
Recepção
Principal
1o. andar
Recepção de
Armário

Receba a chave do armário (wristband).
＊ O Cliente que possuir o cupom de troca com o wristband deverá apresentá-lo
na ocasião.
↓
Receba a toalha de rosto.
＊ O Cliente que possuir o cupom para empréstimo da toalha de banho, deverá
apresentá-lo para receber também a toalha de banho.
＊ Na saída do Vestiário, um funcionário irá fazer a sua coleta.

Na Saída
Favor devolver a chave do armário.
o

1 . andar

＊ Favor devolvê-la sem falta na ocasião de ir embora.

Saída do

＊ Não nos responsabilizamos por problemas relacionados com a perda da

Vestiário

chave do armário etc.
No caso de perdê-la, cobraremos os custos reais do prejuízo.

《Solicitações》
・ Tenha cuidado com os objetos de valor, não esquecendo-os em algum lugar.
・ É proibido fumar no estabelecimento, com exceção dos cantos reservados para os fumantes.
・ No caso de perda da chave do armário (inclui-se a do armário para guardar calçados), cobraremos
os custos reais do prejuízo. Favor tomar cuidado para não perder as chaves.
・ Vendemos lâmina de barbear e escova de dente. Os interessados deverão se dirigir na Recepção
de Armário (1o. andar), sendo necessário pagar em dinheiro.
・ Não é permitido usar a toalha de rosto ou de banho dentro da banheira.
・ Não aceitamos pagamento com cartão de crédito.
・ É expressamente proibido o uso ou a entrada de pessoas com tatuagens ou adesivos de tatuagens.

