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ANO 2021 – INFORMAÇÕES GERAIS

Disponível a partir de 01 de Junho 2021
Piscina exterior privada em cada casa. 
Parque infantil na propriedade (uso poderá ser condicionado no âmbito da COVID-19).

Estacionamento gratuito no interior da propriedade.
Cafés, Restaurantes e dois Minimercados nas imediações.
Montalegre encontra-se a 10 minutos de carro.
Localização excelente, com belas paisagens e ideal para caminhadas. A 
albufeira e a barragem do Alto Rabagão encontram-se a 500m de distância. 
Possibilidade de efetuar diversas atividades ao ar livre nas imediações.
Necessidades especiais consulte-nos para uma maior comodidade.

WIFI gratuito
TV Cabo
Música ambiente
Ar-condicionado
Aquecimento central - recuperador a lenha com radiadores
Cave com lenha à discrição
Animais de estimação são bem-vindos. Consulte-nos para saber mais.

Proibido fumar no interior das habitações.
Serviço de limpeza não disponível para estadias até três noites. Para 
estadias prolongadas limpeza disponível, mediante pedido e sob consulta.
Lençóis e toalhas extra serão disponibilizados para estadias prolongadas, 
mediante pedido.

ÉPOCA ALTA: de 16 de Julho a 30 de Agosto - Mínimo três noites.
ÉPOCA MÉDIA: de 01 de Junho a 15 de Julho e de 01 a 30 de Setembro - 
Mínimo três noites.
ÉPOCA BAIXA: Restantes períodos - Mínimo duas noites.
Natal, Passagem de Ano, Carnaval, Páscoa e Fins de Semana especiais ou 
prolongados: Mínimo três noites, Preço sob consulta.
Preços especiais para estadias prolongadas, sob consulta.
Check-in a partir das 15h00 | Check-out até as 12h00

Possibilidade de cama extra para crianças (até doze anos), mediante 
disponibilidade: 10€/noite (grátis até aos cinco anos). Berço grátis, mediante 
disponibilidade.

Pagamento de 20% do valor total da estadia à data da reserva.
Restante pagamento até 7 dias antes da data de entrada.
Nota: No caso de não pagamento nas datas estipuladas a reserva ficará 
automaticamente cancelada. 

0% de custos até 31 dias antes da data de entrada.
20% de custos de 30 dias até 8 dias antes da entrada.
100% após 7 dias antes até à data de entrada.


