APARTAMENTOS CASA

DA ENCOSTA

TERMOS E CONDIÇÕES 2019
Apartamentos
A1 (T1)
A2 (estúdio)
A3 (estúdio)
A4 (estúdio)
A5 (estúdio)
AD (estúdio)

De 29 abril, maio,
15 julho, agosto
junho, até 14 julho
até 2 setembro
75€ / Dia
85€ / Dia
Máx. 4 Pax
65€ / Dia
75€ / Dia
65€ / Dia
75€ / Dia
2 Pessoas
2 Pessoas
65€ / Dia
75€ / Dia
65€ / Dia
70€ / Dia
65€ / Dia
70€ / Dia
Máx. 3 Pax
Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio

Pessoas extra
15€ / Pax e Dia

Sofá Cama de Casal

Não aplicável
15€ / Pax e Dia

Cama Extra Solteiro

Para +info e/ou reservas: tel.: (+351) 939 434 973 ou e-mail: casadaencosta@gmail.com
Berço: 5 € / Dia (sujeito a nossa disponibilidade)
Taxa de Limpeza (por estadia e apartamento): 20 €
Taxa de Late Check-in (das 20h às 23h30): 20 € (sujeito a n/ disponibilidade)
Taxa de Remarcação de Check-in sem aviso prévio: 15 € (sujeito a n/ disponibilidade)
Animais de estimação: 5€ / Dia e animal de estimação (sujeito a n/ disponibilidade)
CHECK-IN: das 16h às 20h
CHECK-OUT: até às 11h
ACESSO GRATUITO:
Estacionamento do Hotel Águas do Gerês (a aprox. 400m de distância)
Parque das Termas (sazonal)
Piscinas exteriores do Hotel Águas do Gerês (sazonal - localizadas no Parque das Termas – aprox. a 700m da casa)
TERMAS & SPA DO GERÊS: Descontos especiais em todos os serviços e/ou tratamentos
PEQUENO-ALMOÇO: Disponível no Hotel Águas do Gerês com custo adicional por pessoa e dia
IDIOMAS: Inglês, Francês e Português
POLÍTICAS DE CANCELAMENTO
Meses de julho e agosto - Não reembolsável: Por favor, note que se cancelar, modificar ou não comparecer, será cobrado o
preço total da sua reserva.
Restantes meses - Cancelamento GRATUITO: Poderá cancelar a sua reserva gratuitamente até 24 horas antes da chegada
(exceto as taxas de serviço). Ser-lhe-á cobrado o valor total se cancelar pelo menos 24 horas antes da data de chegada.

REGRAS DA CASA E DOS APARTAMENTOS
. Apenas aplicável aos apartamentos A1 e AD – Caso sejam 2 pessoas e pretendam usar o sofá cama, é necessário solicitar
com antecedência mínima de 24h em relação à hora de check-in, senão apenas será preparada a cama de casal.
. Se necessitar guardar as bagagens antes do check-in ou após o check-out, por favor peça-nos com antecedência, para
confirmamos se é possível.
. Deverá dar-nos conhecimento da hora de check-in com a antecedência de 24h antes da sua chegada.
. Ponto de encontro: Na recepção do Hotel Águas do Gerês, na hora combinada.
. Se estiver 30mn atrasado, por favor avise-nos com 1h de antecedência.
. Caso se atrase mais de 30mn sem que nos tenha avisado antecipadamente, não poderemos ficar à sua espera, pelo que
terá que nos contactar para o nº de telefone (+351 253 390 190) para se combinar novo horário (sujeito a disponibilidade).
. É apenas permitido estacionar veículos de 2 rodas, motorizados ou não (motos, motorizadas, bicicletas, …), junto à
área do portão de entrada da propriedade. Nº de máximo de veículos: 6.
. Aceitam-se animais de estimação (cães e gatos); Nas zonas comuns (jardins, parque, etc. …, deverá usar sempre trela;
Deverá ainda assinar um Termo de Responsabilidade para o seu cão ou gato.

