Normas de Reeservas
1. Resservas de aloja
amento
No website
w
do Mo
onte Naturista
a O Barão po
ode consultar a disponibilidade de todo
os os alojame
entos. Esta
inform
mação é atuaalizada tão raapidamente quanto
q
possívvel, no entan
nto ainda nãão está confirrmada. Os
pedidos de reservva são subm
metidos atravvés de um fo
ormulário. Os
O proprietáriios irão indiccar se o
alojam
mento pretendido estará diisponível, no período
p
especcífico.
2. Pag
gamento e can
ncelamento
A reseerva só estaráá concluída ap
pós um pagam
mento. O mon
ntante correspondente à eestadia, deverrá ser pago
antes ou no dia da chegada. Não
o existe reembolso, em casso de chegadaa tardia ou de partida anteccipada. Em
ma reserva pelo cliente, serrão cobrados os
o seguintes ccustos:
situaçção de cancelaamento de um
‐ 30% do valor totaal da estadia, no
n cancelameento até 42 diaas antes da ch
hegada;
n cancelameento entre o 42º dia (inclusiivé) e o 28º diia antes da chegada.
‐ 60% do valor totaal da estadia, no
n cancelameento até ao 28
8º dia (inclusivvé) antes do dia da chegadaa.
‐ 90% do valor totaal da estadia, no
c
menos de um dia de antecedência d
da chegada.
‐ Totaal do valor da estadia, no caancelamento com
Em caaso de canceelamento de reservas porr parte dos proprietários,
p
será reembo
olsado o valo
or total da
estadia. O cliente não
n poderá exxigir outra com
mpensação.
da
3. Cheegada e Partid
A cheegada ao alojaamento deverá ser entre as
a 14:00 e ass 19:00 e a paartida até às 11:00. Possib
bilidade de
chegaada tardia, meediante pedido prévio. Quaando é requisitada a reservva de um alojaamento, este é mantido
livre por
p 24 horas. Após esse peeríodo, caso o cliente não tenha chegad
do, o alojameento é readmiitido como
vago e será solicitado o pagamento total da estadia,
e
ao clieente original.
4. Aloj
ojamento
Os prroprietários faarão o melho
or possível paara providencciar o alojam
mento desejad
do, pelo clien
nte na sua
reservva. Os proprrietários reseervam‐se no direito de aalterar o alojamento, casso seja neceessário. Os
proprrietários deveerão fornecerr o alojamentto limpo e arrumado. O cliente deverrá deixar o alojamento
a
arrum
mado. Serão co
obrados ao cliiente quaisquer danos ou objetos
o
em fallta.
5. Ressponsabilidadee própria
A estaadia no parqu
ue de campism
mo é total responsabilidadee do próprio cliente.
c
Os pro
oprietários nãão poderão
ser re
esponsabilizad
dos em caso de perdas, ro
oubos e lesõees corporais e/ou
e
materiaiss durante a estadia.
e
Os
proprrietários aconsselham semprre o cliente a subscrever um
ma cobertura de seguro.
6. Notta
A estaadia no parqu
ue de campissmo, bem com
mo a sua utilização respon
nsável depend
dem da conco
ordância e
aceitaação das presentes Normass de Reservass assim como das Regras e Condições do
o parque, porr parte dos
seus clientes.
c

