CINTRA DO VALE
Apartamentos

TABELA DE PREÇOS 2017
ÉPOCA BAIXA

ÉPOCA MÉDIA

ÉPOCA
ESPE

ÉPOCA ALTA
hight season

low season

medium season

T0

50

60

100

T1

60

70

120

2 pax, máximo 4
4 pax, máximo 5

* A estadia mínima no periodo de época alta é de 7 noites e os dias de mudança são ao Sábado. No fim-de-ano, Páscoa, Carnaval, feriados e
pontes a estadia mínima são 3 dias. The minimum of stay in the high season period is 7 nights and the day of check-out/check-in is on Saturday.
At the end of the year, Easter, Carnival, holidays and bridges the minimum stay is 3 days.

Época Baixa | Low Season: 02/01/2017 - 16/03/2017; 08/10/2017 - 14/12/2017
Época Média | Mid Season: 17/03/2017 - 04/06/2017; 17/09/2017 - 07/10/2017; 15/12/2017 - 28/12/2017
Época Alta | Hight Season: 02/06/2017 - 16/09/2017; 29/12/2017 - 01/01/2018

Condições de reserva e extras | Conditions of booking:
Preços válidos até 1 de Janeiro de 2018. Prices until the 1st of January 2018.
Preços sem pequeno-almoço incluído. Prices without breakfast.
Cama extra (divã)/berço | Extra bed/cot:
15€/noite (disponível mediante reserva) | 15€/night - available on request and after confirmation.
Confirmação da reserva | Confirmation of booking:
Para que a reserva seja confirmada é necessário o pagamento de 30% do total da estadia por transferência bancária
e envio de comprovativo por email para cintradovale@gmail.com. To confirm the reservation we ask 30% of the total
amount and recipe send by email to cintradovale@gmail.com.
NIB: 0045

6333 4011 38278868 8 (Banco (Bank) Crédito Agrícola, Titular (Name) António Fernando Cintra do Valle)

Taxa de Cancelamento: As reservas canceladas com uma antecedência superior a 30 dias são sem prejuízo para o
cliente; cancelamentos feitos com uma antecedência inferior a este prazo têm o prejuízo de 25% do valor total da
estadia. Cancellation fee: Reservations canceled more than 30 days in advance are without prejudice to the
customer; Cancellations made less than this deadline have a loss of 25% of the total value of the stay.

Condições de utilização e permanência | Conditions
- Check-in até às 21 horas e Check-out até às 11 horas. Se desejar efectuar o check-in mais tarde agradeço que contacte para o 917 215 983 ou o
963 697 680. Check-in until 9 pm and Check-out until 11 am. If you wish to check in later, please contact 917 215 983 or 963 697 680.
- Não são permitidos animais domésticos. No animals allowed.
- Serviço de limpeza diário, com mudança de roupas duas vezes/semana incluído no preço (Junho a Setembro). Daily cleaning service, with
change of clothes twice / week included in the price (June to September).
- Bicicletas disponíveis por 3 €/dia (descontos por períodos de 3 e 7 dias). Bicycles available for € 3 / day (discounts for periods of 3 and 7 days).
- Acesso ao jardim, solário, piscina com vista rio e mar. Possibilidade de utilização do barbecue e balneário comuns. Access to the garden,
solarium, swimming pool with river and sea views. Possibility of using the common barbecue and bathroom.
- Wi-Fi gratuito. Wi-fi Free.

T0- 1 sala equipada com cama e gaveta inferior e sofá-cama, cozinha e WC. Devidamente equipados, incluindo TV satélite e telefone.
T1- 1 quarto com 1 cama de casal e sala com lareira e cama e gaveta, Kitchenette e WC. Devidamente equipados, incluindo TV satélite e telefone.

