
 

Condições Particulares de alojamento - Quinta do Tempo – Monchique 

 Estadia Mínima: Estadias mínimas são de 2 noites. Em épocas altas poderá o número ser superior. Apenas a título 

excepcional serão aceites reservas com o número inferior ao indicado. 

 Horários do Check-in e Check-Out  - Check-In das 15h às 18h. Depois das 18h Check-in sujeito a confirmação. Check-

out das 9,30h às 11h. Depois das 11 h, o Check-Out está sujeito a confirmação de disponibilidade. 

 Reservas, Confirmações, Prazos e Cancelamentos: Em qualquer momento poderemos solicitar um pagamento de até 

50% do valor da estadia para a reserva, que ficará confirmada após recepção do comprovativo desse pagamento via   

e-mail, caso contrário a reserva poderá não ser processada. O restante pagamento poderá ser efectuado no Check-in.  

Em caso de cancelamento de reserva já confirmada: Época Baixa e média: - Comunicação com prazo superior a 08 

dias, será devolvido o valor da reserva por completo; - Comunicação com prazo igual ou inferior a 08 dias, ou a não 

comparência, o valor da reserva não será reembolsável; 

 Época Alta: - Comunicação com prazo superior a 15 dias, será devolvido o valor da reserva por completo; - 

Comunicação com prazo igual ou inferior a 15 dias, ou a não comparência, o valor da reserva não será reembolsável; 

OBS – todas as comunicações de reservas e cancelamentos serão feitas via e-mail. 

 Capacidade dos alojamentos: 

 Os alojamentos estúdios Si e Sá têm capacidade para 2 pessoas, o estúdio Lage tem capacidade para 3 pessoas, pode 

no entanto aumentar o número de pessoas através de cama extra (com confirmação antecipada). Ao efectuar a 

reserva, o cliente é responsável por fazer a declaração correta do número de pessoas que irão ocupar o alojamento, 

incluindo as crianças, independentemente da sua idade. Pois a Quinta do Tempo reserva o direito de não aceitar a 

entrada do número de pessoas não declaradas na reserva, devido ao bom acolhimento, qualidade e conforto dos 

alojamentos. Acomodação extra conforme tabela de preços, crianças dos 0 - 2 Anos = Grátis a dormir na cama dos pais 

ou em berço se disponível.  

Poderá ser solicitado a título de caução no acto da reserva o valor de 150,00€ por estadia, que será devolvida na 

íntegra até 48h após o Check-Out, observando-se a inexistência de danos causados no decorrer da estadia. Ou, em 

contrário, servirá para minimizar esse mesmo dano causado. Documentação e outros dados. São necessários: cartão 

de identificação, morada, telefone e e-mail, para elaboração da reserva, que será confirmada no check-in. Todos os 

dados são confidenciais. 

 Fumadores e não Fumadores - Os alojamentos estão equipados com detectores de incêndio, pelo que só será 

permitido fumar no exterior, e não no interior dos alojamentos. 

 Animais de Estimação - Lamentamos mas não são aceites animais de estimação nos alojamentos, com a excepção de 

cães guia devidamente documentados, e de responsabilidade dos seus proprietários. 

São consideradas Épocas Altas: Fins-de-semana oficiais prolongados, férias de Carnaval, Páscoa, Natal e Ano Novo, 

assim como de 15 de Junho a 15 de Setembro.  

São consideradas Épocas Médias: De 1 de Maio a 14 de Junho e de 16 de Setembro e 31 de Outubro.  

São Consideradas épocas Baixas: Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril  

Os valores indicados são por noite para o alojamento, Incluem um miminho de boas vindas e produtos de higiene 

pessoal. Modalidades de Pagamento - Transferência Bancária ou Dinheiro (moeda euro). As tarifas apresentadas 

poderão ser alteradas sem aviso prévio.  IVA incluído à taxa legal em vigor. 


