
• Apenas são permitidos na unidade o número de hóspedes confirmados pela reserva

• Seja um bom vizinho: evite fazer ruído durante a noite

• Zele pelo seu apartamento/vila e pela zona envolvente

• Não é permitido fumar em nenhuma das nossas unidades

• Escolheu um apartamento/vila autossuficiente: a eliminação do lixo diário será da sua responsabilidade

• Não é permitida a utilização de mobiliário interior no exterior das moradias

• Agradecemos que não se sente nos sofás ou cadeiras com o fato de banho molhado ou protetor solar

• Por razões de segurança não são permitidos equipamentos de alto consumo elétrico

• Caso desloque alguma peça de mobiliário/decoração durante a sua estadia, por favor volte a colocá-la 
no local original

• As toalhas que providenciamos para a piscina devem ser utilizadas apenas para esse propósito, não 
devendo ser utilizadas na praia

• Não é permitida a utilização de copos de vidro na área da piscina

• Feche os guarda-sóis antes de sair de casa e durante a noite; os ventos fortes irão danificá-los

• A zona comum do barbecue e área da lavandaria deverão ser limpas após a sua utilização

• Não utilizar cola nem fita-cola nas paredes ou janelas

• Seguir os procedimentos do check-out antes de deixar a propriedade

• Os custos inerentes a reparações ou trabalhos de manutenção causados por negligência ou uso 
inapropriado ser-lhe-ão imputados

REGRAS DO ALOJAMENTO

TERMOS & CONDIÇÕES

• Cama extra - €19 por dia

• Serviço de limpeza adicional pode ser marcado - €19,50 por quarto

OPÇÃO
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CHECK-OUT
• O check-out deve ser realizado até às 10h

• Retire todos os seus objetos pessoais da unidade (não se esqueça de verificar o cofre)

• Remova todos os produtos alimentares do frigorífico/despensa

• Remova todo o lixo

• Deixe todas as toalhas usadas na casa de banho

• Deixe as superfícies limpas

• Coloque a louça suja na máquina de lavar e acionar no programa normal

• Desligue todas as luzes, ar condicionado e electro domésticos

• Feche e tranque todas as portas e janelas

• Reporte-nos qualquer falha de manutenção

• Se o procedimento de check-out não for seguido, serão cobrados € 20 por cada hora extra de limpeza   

POLÍTICA DE PAGAMENTO DE ALOJAMENTO
Depósito de reserva 20% não-reembolsável

Pagamento da reserva na totalidade até 60 dias antes da chegada

POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE ALOJAMENTO
Se cancelado até 60 dias antes da data da chegada, apenas o depósito será retido

Se cancelado até 30 dias antes de data da chegada, será cobrado 50% do valor total da reserva

Se cancelado até 14 dias antes de data da chegada, será cobrado 75% do valor total da reserva

Se cancelado a menos de 14 dias antes de data da chegada, será cobrado 100% do valor total da reserva
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ESTADIAS A LONGO TERMO NO INVERNO
Durante os meses de novembro a fevereiro

• Se ficar 7 ou mais noites consecutivas: 25% desconto

• Se ficar 14 ou mais noites consecutivas: 50% desconto

TERMOS & CONDIÇÕES


