
Aplicativo do 
IL Campanario
Villaggio Resort
BAIXE O APLICATIVO E TENHA ACESSO A FERRAMENTAS
EXCLUSIVAS PARA A SUA COMODIDADE, COMO PRÉ
CHECK-IN, VISUALIZAÇÃO DE DADOS DA RESERVA,
INFORMAÇÕES GERAIS DO HOTEL, FALE CONOSCO E MAIS.



O primeiro passo é fazer o
download do aplicativo do 
IL Campanario na Play Store
para sistemas Android e na
Apple Store para IOS.



Na primeira tela ao lado você vê a tela
inicial do app, com a opções de seleção:

-  ENTRAR para quem já se cadastrou;
- QUERO ME CADASTRAR;
- ENTRAR COMO CONVIDADO.

Nas telas seguintes você acompanhará
os passos para a opção QUERO ME
CADASTRAR.
>> Serão solicitados dados como o seu
nome, e-mail e CPF (este é opcional).



Aqui será o momento de definir a sua
SENHA, ela precisará contemplar os
seguintes critérios: 

1. Ter no mínimo 6 (seis) caracteres; 
2. Ser composta por 1 (uma) letra
maiúscula; 
3. Ter 1 (um) número;
4. Ter 1 (um) caractere especial.

Já na tela seguinte, você encontrará os
termos de uso e condições, que tratam
da proteção aos seus dados pessoais.

É preciso marcar ao final da tela o 
LI E ACEITO TERMOS E CONDIÇÕES.



Na página inicial do aplicativo (HOME) encontram-se os
acessos para adicionar suas reservas, fazer o check-in*
e acesso ao menu nos três pontinhos do canto inferior
direito.

No menu é possível acessar:
- Dados dos hóspedes cadastrados como favoritos;
- Dicas do concierge;
- Informações geral do hotel;
- Perguntas frequentes;
- Políticas de privacidade;
- Fale conosco;
- Editar seu perfil;
- Alterar senha e sair do aplicativo.

*Disponível em média 48 horas antes da data de
entrada.

Menu

Navegando 
no aplicativo



Acessando o botão
ADICIONE A SUA
RESERVA você
poderá visualizar
os dados da sua
hospedagem.

Em caso de qualquer dificuldade, 
entre em contato:

reservas@jurere.com.br | +55 48 3331-7200 


