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CONDIÇÕES GERAIS DE RESERVA 
 
Reservas: 
 
• Solicitações de reserva são processadas em ordem de recebimento. 
• O processo de reserva começa com a sua solicitação por telefone ou e-mail. 
• Em princípio, você será respondido dentro de 24 horas por e-mail. 
• Este email fornece uma visão geral da obrigação financeira geral. 
• Você será solicitado a pagar 25% dos mesmos como pagamento antecipado. 
• Uma reserva só será confirmada quando o pagamento antecipado for recebido. 
 
Período de aluguer: 
 
• No dia da chegada da casa é de 15:00 à sua disposição. 
• No dia da partida, a saída da casa e até 10:00. 
• Na alta temporada, o período mínimo da estádia é de 7 noites. 
• Em outras estações, o período mínimo da estádia é de 4 noites. 
 
Procedimento de pagamento: 
 
• Se o pagamento antecipado de 25% for recebido na nossa conta bancária, você 

receberá por e-mail uma fatura e a confirmação da sua reserva. 
• Pelo menos 4 semanas (28 dias) antes da chegada, o pagamento restante deve ser 

pago. 
• Se o aluguer total nesse ponto não for recebido, a reserva será considerada 

cancelada. 
 
Depósito: 
 
• Na chegada, um depósito de segurança - no valor de € 200,00 - deve ser pago em 

dinheiro (que será devolvido na partida, se não houver problemas). 
 
Cancelamento: 
 
• Se cancelado até 4 semanas antes do período da estádia reservada, o pagamento 

antecipado de 25% é considerado uma taxa de administração. 
• Se cancelado dentro das 4 semanas anteriores ao período da estádia reservada, o 

valor total da estádia será cobrado. 
• Não haverá reembolso disponível devido ao cancelamento. 
• Na medida do necessário, você precisa de cuidar de um seguro de cancelamento 

adequado. 
 
 
Limpeza: 
 
• Na partida, a casa das férias deve ser entregue "limpa". 
• Se, ao sair, a casa não estiver "limpa de vassoura", será deduzido um valor de pelo 

menos € 100,00 do depósito. 
 
São Teotónio, 1 de janeiro de 2020. 


