
Casa do Forno Cimeira Rua da Capela

Casal Novo

3300-221 Arganil

Capacidade Telefone/Fax: +351 235751036

(nº pessoas) Por Noite Telemóvel: +351 965407766 / +351 933461579

2 60,00 € e-mail: geral@casasdaserradoacor.pt

4 120,00 € www.casasdaserradoacor.pt

Cama extra 15,00 €

* Preços especiais para estadias de superiores a 3 noites

A CASA É ALUGADA EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE

Todos os preços incluem IVA à taxa legal Portuguesa.

Os preços incluem pequeno almoço, acesso gratuito à internet, TV satélite, aquecimento central.

Para crianças: berço, cadeira de mesa e protecções de escadas gratuitas. 

R/C Porta de entrada 

1º andar Quarto com cama de casal 

1º andar Quarto duplo com 3 camas individuais e roupeiro

1º andar Sala comum com cozinha equipada (fogão a gás com forno, frigorífico, micro-ondas,

máquina de café, torradeira e chaleira eléctricas, loiças e utensílios de cozinha),

TV satélite, salamandra a lenha

1º andar WC 

1º andar Acesso a um terraço por escada exterior, equipado com mobiliário e grelhador

Zonas comuns Acesso gratuito à Internet, aquecimento central

Serviço de lavandaria.

Refeições podem ser fornecidas aos hóspedes, mediante reserva prévia.

Aceitam-se animais de companhia (cães e gatos).

Reservas devem ser efectuada com um mínimo de 48h antes do chek-in.

Reserva efectiva após pré-pagamento de 50% do valor total da estadia, por tranferência bancária ou cheque.

Pagamento do restante no dia de check-in por MB, VISA ou dinheiro.

Cancelamento das reservas:

- até 30 dias antes da data do check-in: devolução de 75% do valor da reserva

- até 15 dias antes da data do check-in: devolução de 25% do valor da reserva

- cancelamentos posteriores a 15 dias antes da data do check-in: não há devolução do valor da reserva

Check-out até às 12:00h do último dia de estadia ou em horário previamente combinado, senão a estadia 

será renovada automaticamente por mais 1 dia.

A empresa Casas da Serra do Açor Lda. não é obrigada a aceitar estadias por mais tempo do que o 

inicialmente reservado.

Os hóspedes são responsáveis por todos os danos ocorridos na casa incluindo no equipamento colocado 

à sua disposição.

Animais de companhia
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http://www.casasdaserradoacor.pt/

