INFORMAÇÕES / REGULAMENTO
Bungalow
Os Bungalows são um tipo de alojamento complementar da Zona de
Acampamento que necessita de uma regulamentação especial, nomeadamente
quanto ao processamento das reservas, sua ocupação e utilização.
Deste modo, os utentes dos Bungalows, para além do Regulamento da Zona de
Acampamento, ficam sujeitos ao presente regulamento.

Reservas
1. Reservas superiores a 20 noites têm um desconto de 20%;
2. O período reservado, mesmo que não seja totalmente usufruído, é devido
como efectivamente ocupado, ou seja, sujeito a pagamento;
3. O Bioparque pode anular a reserva. Tal situação só ocorrerá por motivos de
força maior, devidamente justificados e comunicados ao cliente, o mais breve
possível.
4. O pagamento será feito: 50% do valor aquando da reserva através de
transferência Bancária, restantes 50% quando do check-in.

5. Desistências:
- Até 10 dias antes – devolução do valor total da reserva
- Até 5 dias antes da data – devolução de 50% do valor da reserva
- 5 Dias antes até a data - não há devolução

Ocupação e utilização
Época Baixa (01/10 a 31/05)

Época Alta (01/06 a 30/09)

Check In: 09h às 14h

Check In: 15h às 20h

Check Out: 09h às 14h

Check Out: 10h às 14h
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A lotação máxima do Bungalow T1 é de 4 pessoas;

1. O utente é responsável pelo asseio e bom estado de conservação do
mobiliário, loiça, roupa, electrodomésticos e outro equipamento, bem como do
edifício que lhe for atribuído;
2. A relação do mobiliário, electrodomésticos e outros objectos existentes em
cada Bungalow encontra-se afixada no interior do mesmo;
3. É proibido fumar dentro dos Bungalows;
4. Os Bungalows estão prontos a utilizar, a partir daí limpeza e muda de roupa
são de responsabilidade do utente.
5. Todas as anomalias devem ser comunicadas de imediato na recepção;
6. Qualquer estrago de mobiliário ou outros, feito aquando da estadia será da
responsabilidade do utente;
7. Aquando do Check-out, deverá ser entregue a chaves na recepção, e
juntamente com o utente será verificado se o Bungalow foi deixado nas
mesmas condições em que foi encontrado;
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