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Tabela de Preços - 2022
Casa da Avó ou Casa da Barroca
Capacidade

Por Noite

(nº de Pessoas por casa)

2 Pessoas
(com Pequeno - Almoço)

65 €

(sem Pequeno - Almoço)

60 €

Casa da Avó
Capacidade

Por Noite

(nº de Pessoas por casa)

4 Pessoas
(com Pequeno - Almoço)

85 €

(sem Pequeno - Almoço)

80 €

• Todos os preços incluem IVA à taxa legal Portuguesa.
• O Pequeno Almoço é entregue nas casinhas à hora marcada com o cliente das 8:00h às 11:00h; Um cesto
de lenha por dia no Inverno.
• WI-FI Grátis
• Berço / Cama de viagem extra- 5,00€/dia
• Conjunto de 2 toalhas extra - 2,50€

Descrição
Casa da Barroca
1º andar - Quarto duplo com cama de casal, roupeiro, camiseiro, aquecimento e WC privativo com
secador de cabelo.
R/C - Kitchenette equipada (micro-ondas, frigorífico com congelador, fogão e forno eléctrico, máquina de
café com sistema de capsulas NESPRESSO, torradeira, jarro eléctrico, varinha, loiças e utensílios de
cozinha) Salamandra, Sofá, mesa de refeição, TV por cabo, WI-FI Grátis. Espaço exterior privado.

Casa da Avó
2º andar - Quarto duplo com cama de casal, roupeiro, cómoda, aquecimento e WC privativo com
secador de cabelo.
1º andar - Sala com Salamandra, Kitchenette equipada (micro-ondas, frigorífico, fogão e forno eléctrico,
máquina de café com sistema de capsulas NESPRESSO, torradeira, jarro eléctrico, varinha, loiças e
utensílios de cozinha), mesa de refeição, TV por cabo, WI-FI Grátis.
R/C - Quarto duplo com cama de casal, aquecimento e WC privativo com secador de cabelo
O Quarto extra é independente da restante casa.
As casas são independentes da residência dos proprietários e fica totalmente à disposição dos
hóspedes.

Reservas
• As reservas devem ser efectuadas com um mínimo de 48h antes do check-in.
• Reserva efectiva após pré-pagamento de 50% do valor total da estadia, por transferência bancária ou
MBWAY.
• O restante pagamento será efectuado no dia de check-in antes da entrega da chave, em dinheiro,
MBWAY ou cartão Multibanco.
Cancelamento das reservas:
• para cancelar a sua reserva deverá contactar Casinhas do Ceira Lda.
• até 7 dias antes da data do check-in: devolução de 50% do valor da reserva
• Cancelamentos posteriores a 7 dias antes da data do check-in: não há devolução do valor da reserva.

Estadia
• O Check-out é até ás 12:00h do último dia da estadia ou em horário previamente combinado, senão a
estadia será renovada automaticamente por mais um dia.
• A empresa Casinhas do Ceira Lda. não é obrigada a aceitar estadias por mais tempo do que
inicialmente reservado.
Os
hóspedes são responsáveis por todos os danos ocorridos na casa incluíndo o equipamento
•
colocado à sua disposição.

