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Não é fácil fazer seus hóspedes se sentirem como eu me senti
quando estive no Lara Hotel dessa foto acima. Para um
anfitrião todo cuidado é pouco, mas com uma dose de atenção é
possível minimizar e prevenir aborrecimentos que podem acabar
em mal entendidos desnecessários.
Combine antes: ao convidar já indique a partir de quando vale
a hospedagem, mas também até quando! Dependendo do número de
hóspedes, não é pecado pedir para que levem roupa de cama e

banho. É melhor pedir do que faltar na hora e seus amigos se
sentirem desguarnecidos, não acha?
Regras claras – cabe ao anfitrião deixar seus hóspedes
confortáveis e “a vontade” claro, mas eles só ficarão assim de
fato se souberem exatamente onde estão pisando. De modo que,
não hesite em deixar claro desde o início quais são as regras.
Nada de “sinta-se em casa, a casa é sua, faça o que quiser”sabemos que não é bem assim.
Manual da casa –
faça um, por que não? Com os horários,
indicação de o que está onde, qual a programação prevista,
locais chave perto de casa, e se for o caso entregue junto com
uma cópia da chave da casa para deixa-lo independente.

Libere espaços– se vai hospedar alguém em quartos que já estão
sendo usados, é essencial liberar pelo menos uma gaveta ou
prateleira e um pouco de espaço no guarda roupas para que
seu convidado possa arrumar pertences. Sem esquecer os
cabides, pelo menos 5, tá? Lembre que a alternativa é
deixar tudo sobre a cama ou dentro da mala aberta no meio do
cômodo…
Geladeira comunitária – entra no quesito de “combine antes”:
peça que cada um leve o que costuma comer no café da manhã.
Assim essa refeição fica resolvida e você só precisa
providenciar o café com leite e pão básicos…

Nas demais refeições divida as tarefas: alguém se encarrega de
não deixar faltar bebida e gelo, o outro cozinha, outro ainda
gosta de fazer sobremesas e, claro, há os momentos de comer
fora. Mas precisa ser combinado para funcionar e não sobrar
para você…
Hóspede que volta – é aquele que não abusa e ajuda. Portanto
leve sim uma lembrança para seu anfitrião e fique ligado para
colaborar – desde as pequenas tarefas como tirar a mesa e
preparar aperitivos até (se for o caso) levar as crianças para
um programa para aliviar os pais por um período. Só não vale
mima-los demais no processo e voltar com a galera se rebelando
contra a ordem já estabelecida. E evite cair de boca em
iguarias diferentes da geladeira que você não sabe a que estão
destinadas…
Intimidade– banheiros comuns pedem discrição e rapidez. Sem
banhos demorados demais: passe cremes e tire a sobrancelha no
quarto – de modo a liberar logo o chuveiro. E lembre de levar
sua nécessaire junto para não passar aperto e deixe o lugar
como encontrou antes de usar.

Ainda, por melhor que esteja a estada, cumpra rigorosamente o
prazo e vá embora na data prevista. E, assim que chegar em sua
casa, mande um mimo agradecendo mais uma vez: além de
imensamente apreciado, certamente vão lembrar de você com
saudade…
As regras de etiquetas continuam as mesmas… Só que com
cuidados mais do que redobrados, por conta da Covid-19.
Quer receber amigos, com todos os cuidados que já estamos
cansados de saber e com um número bastante reduzido.
Gente, falta pouco, a vacina já está ai. Vamos esperar, ok?

