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Inclusive Tourism Marketing Toolkit 

Prepared for IHCA for use on www.itsheaven.org website 
 
 

Venue name / Nome do Hotel Água Hotels Riverside 4* 

Address / Morada Rua Alberto Boto Dos Santos, nº7 
Quinta das Marinhas 
8400-610, Parchal, Lagoa - Portugal 

Star rating / Classificação por 
estrelas 

4 stars / 4 estrelas 

Cost range per room per night / 
Faixa de custos por quarto e por 
noite 

 

 

BUILDING ENTRANCE / ENTRADA DO EDIFÍCIO 

 
Is designated disabled parking provided near the reception entrance?  Is it 

under cover? 

É previsto um estacionamento para deficientes perto da entrada da 

recepção? Está coberto? 

 
Yes/Sim  

 

Are there any steps to the reception area? 

Existem alguns degraus para a área de recepção? No/Não 

Is there a hand rail? 

Há um corrimão de mão? 

No/Não 

 

Is there a ramp to the reception area? 

Existe uma rampa para a área de recepção? Yes/Sim 

 

What is the width of the clear opening space at the main entrance door? 

Qual é a largura do espaço livre de abertura na porta de entrada principal? 130 cm 

Is the door manual or automatic? 

A porta é manual ou automática? 

Automatic/Automática 

Is there a lift? 
Existe um elevador? 

What is the width of the clear opening space at the lift door? 

Qual é a largura do espaço livre de abertura na porta do elevador? 

Yes/Sim 

  

90 cm 
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BREAKFAST / DINING ROOM - SALA DE PEQUENO-ALMOÇO / JANTAR 

Is there level access (with no steps), or by ramp or lift to the breakfast / dining- room? 

Existe acesso nivelado (sem degraus), ou por rampa ou elevador até à sala de pequeno-

almoço/jantar? 

Yes/Sim 

 

What is the width of the clear opening space at the entrance door to the 

breakfast / dining-room? 

Qual é a largura do espaço livre de abertura na porta de entrada para o 

pequeno-almoço / sala de jantar? 

150 cm 

Is there a choice of dining tables with moveable chairs and access? 

Existe uma escolha de mesas de jantar com cadeiras móveis e acesso? 

Yes/Sim 

 

GUEST ROOMS / QUARTOS DE HÓSPEDES  

Is designated disabled parking provided for each room? 

Distance from room? 

Está previsto um estacionamento para deficientes para cada 

quarto? Distância do quarto? 

No /Não 

 

How many rooms are available for guests who use a wheelchair? 

Quantos quartos estão disponíveis para os hóspedes que utilizam uma cadeira de rodas? 

• Standard 

• Deluxe 

• Executive 

• Suite 

• Other 

 

Can the bedroom furniture be re-arranged, if requested by the guest? 

O mobiliário do quarto pode ser reorganizado, se o hóspede o solicitar? 
Yes/Sim  

 

What is the widest free space at the side of the bed? 

Qual é o espaço livre mais amplo ao lado da cama? 150 cm 

 
Which types of beds are available in rooms for wheelchair users? 
Que tipos de camas estão disponíveis em quartos para utilizadores de cadeira de rodas? 

• One double/queen bed/king bed  / Cama de Casal 

• One single bed – Cama individual 

• Two single beds – Duas camas individuais  

• Two double/queen – Duas camas de casal 

• One double/queen and one single – Uma cama casal e uma individual 

• Other (Please describe) - Outra 

 
 
 
 

 
X 

What is the height of the bed from the floor to the top of the mattress? 

Qual é a altura da cama desde o chão até à parte superior do colchão? 53 cm 

What is the clear space height from the floor to under the bed base? 

Qual é a altura do espaço livre desde o chão até debaixo da base da cama? 10 cm 

What is the height to the top of the desk? 

Qual é a altura até ao topo da secretária? 69 cm  
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What is the clear space height from the floor to under the top of the desk? 

Qual é a altura do espaço livre desde o chão até debaixo da parte superior da 

secretária? 

69 cm 

What is the height of the clothes rail in the wardrobe? 

Qual é a altura do varão do roupeiro? 190 cm 

 
Electrical switches / Interruptores eléctricos 

• Is there a free power outlet near the bed?  

• Existe uma tomada eléctrica perto da cama?  

• What is the height of the light switches? 

• Qual é a altura dos interruptores de luz?  

• What is the height of the power outlets? 

• Qual é a altura das tomadas eléctricas? 

• Is there a master switch in the bedside unit? 

• Existe um interruptor principal na unidade de cabeceira da cama?  

 
 
 

Yes/Sim 

 

30cm  

 75 cm 
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EN-SUITE BATHROOM FOR WHEELCHAIR USERS / CASA DE BANHO EN-SUITE PARA UTILIZADORES DE CADEIRAS DE 
RODAS 

What is the width of the clear opening of the bathroom door? 

 Qual é a largura da abertura livre da porta da casa de banho? 

Is the bathroom entrance level with the adjacent floor? 

A entrada da casa de banho é ao nível do piso adjacente? 

75 cm 

 

Yes/Sim 

 

Is there a separate shower with level access (no raised shower tray or step-up)? 

Existe um duche separado com acesso nivelado (sem base de duche elevada)? 

No/Não 

If it is a shower cubicle, what is the clear opening space of the door? 

Se é uma cabina de duche, qual é o espaço livre de abertura da porta? 

100 cm 

Is a fixed shower seat or shower chair provided? 

É fornecido um assento fixo para duche ou uma cadeira de duche? 

Yes/Sim 

 

Are there handrails for support beside the shower? 

Existem barras para apoio ao lado do chuveiro? 

Yes/Sim 

 

Is the shower rose (head) - É a cabeça de chuveiro 
Fixed / fixa  
adjustable height / altura ajustável  
hand-held / de mão 

 
 

X 

Are there handrails for support beside the toilet?  
Existem corrimãos para apoio ao lado da sanita? 

Yes/Sim  
Fixed or Hinged 

Fixo ou com dobradiças 

What is the width of the widest floor space at the side of the toilet 

Qual é a largura do maior espaço de chão ao lado da sanita 

80 cm 
26 cm 

What is the length of the floor space in front of the toilet 

Qual é o comprimento do espaço do chão em frente da sanita 

130cm 
100 cm 

What is the height of the toilet seat from the floor? 

Qual é a altura do assento da sanita a partir do chão? 

43cm 

What is the distance from centre of toilet bowl to the wall? 

Qual é a distância do centro da sanita até à parede? 

43cm 
28 cm 

Is there is a bath? Há banheira? 

What is the height of the rim from the floor? Qual a altura do rebordo ao chão? 

What is the depth of the bath floor from the rim? Qual a profundidade da banheira até 

ao bordo? 

Yes/Sim 
 

2cm 40cm 

What is the height of the sink? 

Qual é a altura do lavatório? 

85cm 

What is the height from the floor to the bottom of the sink? 

Qual é a altura desde o chão até ao fundo do lavatório? 

68cm 

What is the height from the floor to the base of the mirror? 

Qual é a altura desde o chão até à base do espelho? 

89cm 

KITCHENETTE/KITCHEN - KITCHENETTE/COZINHA 

Does your accommodation have a kitchen/kitchenette? 

All measurements are from floor level 

O seu alojamento tem uma cozinha/kitchenette? 

Todas as medidas são do nível do chão 

Yes/Sim 
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What is the height of the bench tops? 

Qual é a altura das bancadas? 
92 cm 

What is the width of the bench tops? 

Qual é a largura das bancadas? 
59 cm 

What is the width of the working space? 

Qual é a largura do espaço de trabalho? 
240x 

130 cm 
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SPECIAL SERVICES - SERVIÇOS ESPECIAIS 

Is 24-hour guest service provided? 

É prestado serviço 24 horas por dia aos hóspedes? 

Yes/Sim 

 

Are service dogs allowed in your premises? 

If service dogs are allowed, are they allowed to stay in bedrooms? 

 If not is there a special pet enclosure? 

São permitidos cães de serviço nas suas instalações? 

Se são permitidos cães de serviço, são eles autorizados a ficar nos quartos?  

Se não houver, existe um compartimento especial para animais de estimação? 

Yes/Sim 

 

Yes/Sim 

 

Do you provide special services for elderly and/or disabled guests?  

 If yes please describe 

Prestam serviços especiais a hóspedes idosos e/ou deficientes?  

Em caso afirmativo, descreva 

 
No/Não  

Do you provide disability equipment for guest use? 

Fornecem equipamento para uso dos hóspedes com mobilidade condicionada? 

• Commode chairs – Cadeiras de trabalho 

• Shower/bath chairs – Cadeira de duche e ou banheira 

• Hoists – Guinchos – mediante pagamento (sulcare) 

• Beach/pool wheelchairs - Cadeiras de rodas para praia/piscina N 

• Pool lift – Elevador de piscina N 

• Other (please describe) – Outros (descreva) 

 
We can 

arrange it 
through a 
company, 

with an 
additional 

fee 

 
 

Photographs - please provide in jpg format with survey form 

Fotografias – por favor forneça em formato jpg com o formulário de inquérito 

Below in red are the most important photos, others will be helpful 
Abaixo em vermelho são as fotos mais importantes, outras serão úteis 

Building Entrance 
Entrada do Edifício 

ramp or stairs/ rampas ou escadas 
door threshhold at front entrance / porta de entrada principal 
reception desk / balcão de recepção 
 

Guest Rooms / Bedrooms 
Quartos 

general room, desk, furniture / sala geral, secretária, mobiliário  
bed showing position in room / cama mostrando posição no quarto 
 

Bathrooms 
Casas de Banho 

toilet - showing position in room / sanita - mostrando a posição 
toilet – grabrails / barras de apoio 
shower - entrance into shower (hob, screen etc) / entrada para o chuveiro 
shower area with grabrails if available / área do chuveiro e barras de apoio 
basin & mirror / lavatório e espelho 
 

Kitchen / Cozinha Layout / planta ou esquema 
 

Dining Room / Sala entrance, tables, chairs, server / entrada, mesas, cadeiras 
 

Other Areas / Outras 
Áreas 

access to verandah / pool area / b-b-q  / acesso à varanda / zona da piscina 

 


