CASAS DOS AVÓS
PREÇOS & CONDIÇÕES
Casas
Casa da Avó Clara
(T1  2 pessoas)
Casa do Avô Zé
(T1  2 pessoas)
Casa do Avô Barbosa
(T2  3 pessoas)
Casa da Avó Quitas
(T3  5 pessoas)
Casa Samuel e Derminda
(T5  12 pessoas)
Todos os valores incluem IVA à taxa legal em vigor. Preços

1
Noite

2a5
Noites

6 ou mais
Noites

70 €

60 €

50 €

70 €

60 €

50 €

85 €

75 €

65 €

140 €

120 €

100 €

270 €

250 €

230 €

por noite.

Crianças até aos 4 anos (cama de grades): grátis
Todas as casas têm capacidade para acomodar mais 2 pessoas (sofácama): 15 € / noite / pessoa
Em alternativa à tabela apresentada temos opções Low Cost.
Contactenos sempre para confirmar preço final, de acordo com a ocupação desejada e duração da estadia.
São permitidos animais de estimação.
Fumar não é permitido dentro das casas/quartos.
Reservas:
As reservas só são efetivadas após confirmação da transferência bancaria de 30% do total da estadia. A
confirmação deverá ser enviada para reservas@casasdosavos.pt.
O restante será pago no dia da chegada.
Checkin: a partir das 16:00 horas
Checkout: até às 12:30 horas
Desistência e Cancelamento:
I  efetivados até 15 dias antes do checkin: 100% do valor pago pela reserva ficará em crédito para uma nova
data (máximo 2 meses);
II  efetivados de 15 a 8 dias antes do checkin: 50% do valor pago pela reserva ficará em crédito para uma
nova data (máximo 2 meses);
III  efetivados com menos de 8 dias de antecedência ou não comparência, não haverá restituição do valor
pago pela reserva;
IV  épocas de Carnaval, Páscoa, Natal e Fim de Ano, não haverá restituição do valor pago pela reserva.
Condições de pagamento:
Os pagamentos podem ser efetuados em dinheiro ou transferência bancária.
Detalhes bancários:
Aurea R. Marques Santos , Unip., Lda
IBAN: PT50 0045 3160 4024 4897 9347 3
SWIFT: CCCMPTPL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
Portugal

