Preço Balcão | Condições de Alojamento

Faça um STOP no stress do dia-a-dia.

TARIFA BALCÃO ALOJAMENTO E PEQUENO-ALMOÇO

Tipo de Quarto

Época Baixa

Época Alta

Época Especial

16 Setembro a
30 Junho

1 de Julho
a 15 Setembro

AGOSTO e
ÉPOCAS FESTIVAS

1a2
noites

3 ou +
noites

1a2
noites

3 ou +
noites

1a3
noites

4 ou +
noites

Single

| 1 pax

36€

33€

45€

40€

50€

45€

Duplo

| 2 pax | cama casal

38€

35€

48€

43€

55€

50€

40€

36€

50€

45€

60€

55€

58€

53€

68€

62€

75€

70€

60€

54€

70€

64€

80€

75€

Duplo c/ alpendre

Twin

| 2 pax | cama casal

| 3 pax | cama casal + cama individual

Twin c/ alpendre
3 pax | cama casal + cama individual

Cama extra
Supl. Meia pensão

| 1 pax

Supl. pensão completa

| 1 pax

15€

20€

12€

12€

20€

20€

:: Preços por quarto e por noite com pequeno-almoço e Iva incluído.
:: Preços suplemento pensão por pessoa.
:: Os preços poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
:: Não acumula promoções ou programas especiais
:: Crianças: grátis até aos 5 anos (apenas uma criança por quarto); taxa de 50% dos 6 aos 12 anos
:: Reservas em Época Alta - mínimo reserva são 2 noites.
:: Reservas em Época Especial - mínimo para reserva são 3 noites.
:: Reservas para 1 noite em época alta ou especial só são aceites dentro dos três dias que antecedem
a data do check-in ou ao balcão.
:: Suplemento pensão
:: Refeição: cada refeição inclui couvert, sopa, prato carne ou peixe (menu dia), sobremesa e café.
:: Bebidas: não incluidas. Outros pedidos extra menu serão cobrados à parte.

Faça já a sua reserva | 253 350 040

Condições de Alojamento e Reserva
:: Reservas
> As reservas de alojamento são confirmadas após aceitação do pagamento do sinal. O valor fixado para a reserva, a título de sinal,
é de cerca de 50% do preço da estadia.
> O sinal tem de ser pago no prazo de 3 dias, após efetuada a reserva. Caso o pagamento não seja feito no prazo fixado, a reserva
será automaticamente cancelada.
> O preço pago pela reserva é deduzido no preço final da estadia.
:: Períodos mínimos de estadia/reserva:
- é de 2 noites o número mínimo para as reservas de quartos nos períodos época alta (15 Julho a 15 Setembro).
- é de 3 noites o número mínimo para as reservas de quartos nos períodos época especial (Agosto, épocas festivas)
- reservas para uma noite apenas são aceites dentro dos três dias que antecedem a data do check-in ou ao balcão.
:: Alteração e anulação da reserva
> O cliente poderá alterar a sua reserva desde que o faça com uma antecedência mínima de 8 dias em relação à data do check-in.
> Apenas é permitida uma única alteração de datas da reserva. Feita a alteração, deixa de ser possível efetuar a anulação da reserva.
> O cliente pode anular a sua reserva, dando direito a 75% de restituição do sinal quando for efetuada com uma antecedência de pelo
menos 15 dias, relativamente à data de check-in.
> O cliente pode anular a sua reserva, dando direito a 50% de restituição do sinal quando for efetuada com uma antecedência de pelo
menos 8 dias, relativamente à data de check-in.
> Sendo a anulação feita no prazo inferior a 8 dias, não há lugar à restituição de qualquer importância, ficando o valor pago a título
de sinal em crédito para futuras reservas ou consumos do cliente. Não sendo utilizado, este crédito extingue-se no prazo de 1 ano.
> O período reservado, mesmo que não seja totalmente usufruído, é devido como efetivamente ocupado.
> Em casos de força maior, a Albergaria Stop pode cancelar a reserva, restituindo ao cliente o preço pago. Tal situação só ocorrerá
por motivos devidamente justificados e comunicados ao cliente, o mais urgente possível.
::
>
>
>
>

Ocupação e utilização
A entrada no quarto (check in) é feita a partir das 15H00 e a saída do quarto (check out) é até às 12H00.
O check-out tem de ser feito até às 12H00, caso contrário será debitada uma noite extra.
Durante a estadia, a limpeza é feita diariamente.
Não é permitida a entrada de animais.

:: Preços
> Os preços são os constantes da tabela de balcão com o IVA incluído.
:: Serviço de climatização
> Os quartos são aquecidos automaticamente através de um sistema de aquecimento central, durante a noite, entre as 17h00 e
as 09h00, nos meses de Novembro a Março.
> O aquecimento central dos quartos será ligado sempre que a temperatura exterior esteja abaixo do 10º C e tal seja solicitado.
:: Piscina e Campo de Ténis
> Os hóspedes têm acesso gratuito à piscina e campo de ténis, no entanto a Albergaria Stop tem o direito de alugar estes espaços
a não hóspedes.
> A piscina não é vigiada. A Albergariqa Stop não se responsabiliza por qualquer acidente.
::
>
>
>

Refeições
O pequeno-almoço é das 8H00 até às 10H00 na sala de refeições.
Os almoços são servidos entre as 12H00 e as 15H00.
Os jantares são servidos entre as 19H30 e as 22H00.

:: Parque automóvel
> privativo- grátis

COMO RESERVAR
As Reservas podem ser efectuadas através dos seguintes meios:
Telefone 253 350 040 | 253 351 291 | 966 542 270 - Fax 253 350 041
Caixa Agrícola - NIB: 0045 1291 4013 7121 9535 2

ALBERGARIA STOP - de: João Silva, Elisa & Filhos, Lda | Rua de S. João, 915 | 4840-030 Campo do Gerês - Terras de Bouro
Telefone: 253 350 040| geral@albergariastop.com | www.albergariastop.com

