Regulamento para utilização dos Bungalows/Caravanas

1. Direito de Utilização
Associados, titulares de C.C.N./C. Montanha e não Associados Nacionais ou Estrangeiros.
2. Condições de Utilização
2.1. Os Bungalows/Caravanas destinam-se ao uso exclusivo do agregado do utente que requisitou
conforme lista de nomes entregue na receção, nunca podendo exceder o limite máximo das
respetivas lotações.
2.2. O utente requisitante dos Bungalows/Caravana deve ter idade superior a 18 anos, sendo o
responsável pela sua utilização, conservação e pagamento.
3. Pedido de Reservas
3.1. Os pedidos de reserva deverão ser enviados para o Parque de Campismo do Furadouro ou para a
Sede do Clube de Campismo de São João da Madeira por via telefónica, fax, email ou
pessoalmente.
3.2. Em qualquer pedido deverá sempre constar:
❖ Nome e nº de associado/CCN;
❖ Bilhete de identidade ou Passaporte;
❖ Número de pessoas a alojar;
❖ Número de telefone ou fax;
3.3. Data da reserva pretendida e eventuais alternativas.
3.4. Não é permitida a reserva de um Bungalow/Caravana por um associado do Clube que beneficie
da taxa tabelada e não venha a ser utente do mesmo.
4. Orgânica das Reservas
4.1. Após aceitação do pedido, a reserva considera-se confirmada com a entrega de 50% do valor
correspondente aos dias de estadia pretendida.
4.2. O pagamento do valor da reserva deverá efetuar-se no prazo de 5 dias, em cheque, vale-postal ou
telegráfico, ou ainda por transferência bancária.
4.3. Na falta de pagamento dentro do prazo indicado, a reserva é anulada.
4.4. A anulação da reserva a pedido do utilizador com a antecedência mínima de 8 dias dará direito à
restituição de 50% do valor adiantado como garantia.
4.5. Só se efectuam reservas para estadias superiores a 2 dias na época baixa e 7 dias na época alta.
4.6. Não se aceitam reservas superiores a 30 dias.
4.7. O período reservado, mesmo que não seja usufruído, é devido como efectivamente ocupado.

4.8. Em condições excepcionais e por motivos devidamente justificados, poderá o Parque de
Campismo do Furadouro ter necessidade de anular a reserva, restituindo o valor adiantado,
comunicando este facto com a maior brevidade possível.
5. Lista de Espera
5.1. Para os pedidos de reserva não atendidos, devido à inexistência de vagas para o período
pretendido, será elaborada uma lista de espera por ordem de chegada e, caso surja alguma
alteração (desistência), o candidato em lista de espera será contactado no sentido de saber se
mantém interesse na reserva.
6. Condições de ocupação e utilização
6.1. Antes da ocupação das instalações, o utente tem que obrigatoriamente dirigir-se à receção do
Parque e efectuar a inscrição de todos os elementos que irão utilizar o Bungalow/Caravana.
6.2. A entrada do Bungalow/Caravana (check-in) é feita a partir das 15.00h e a saída (check-out) terá
de ser feita impreterivelmente até às 12.00h.
6.3. A lotação máxima do Bungalow tipo T1 e Caravanas é de 4 pessoas e o tipo T2 é de 7 pessoas.
6.4. O titular assume a responsabilidade pelo asseio, bom estado de conservação e por todo o
conteúdo do Bungalow/Caravana.
6.5. Os Bungalows estão devidamente equipados nomeadamente com roupas de cama, atoalhados,
mobiliário, electrodomésticos e restante equipamento de cozinha. As Caravanas estão equipadas
somente com roupa de cama, frigorífico, e aquecimento.
6.6. No ato da entrada e saída, o cadastro de todo o equipamento devidamente tabelado é conferido
por ambas as partes através da listagem que se encontra afixada do interior dos
Bungalows/Caravanas.
6.7. Após a estadia, os equipamentos danificados ou em falta serão objecto de indemnização
conforme a tabela afixada.
6.8. Salvo casos previamente comunicados e acordados, a ocupação deverá ser efectuada até ao
segundo dia útil, não conferindo a reserva qualquer direito a partir do terceiro dia.
6.9. Para estadias prolongadas, a muda de roupa e limpeza total, far-se-á semanalmente. Durante a
estadia, a limpeza fica a cargo do utilizador, exceptuando a mudança de roupa.
6.10. Não é permitida em qualquer circunstância a entrada de animais no Bungalow/Caravana.
7. Definição de Época
7.1. Considera-se:
❖ Época alta, de 1/6 a 31/8;
❖ Época média, os períodos de Carnaval, Páscoa, Natal e Passagem de Ano;
❖ Época baixa, de 2/1 a 31/5 e de 1/9 a 23/12.

8. Tabela de Preços
Caravanas

Bungalows

Sócios

Não Sócios

Sócios

Não sócios

4Pax

4Pax

4Pax

7Pax

4Pax

7Pax

Época baixa

20€

25€

30€

50€

40€

60€

Época média

25€

30€

40€

60€

50€

70€

Época alta

30€

35€

45€

75€

55€

85€

Reservas:
❖ Reserva mínima de 7 noites na época alta.
❖ Reserva mínima de 3 noites na época média.
❖ Reserva mínima de 2 noites na época baixa.
Descontos:
De 1/10 a 23/12 e de 2/1 a 31/5:
❖ Reserva de 4 noites, paga 3;
❖ Reserva de 5 noites, paga 4;
❖ Reserva superior a 5 noites, 10%.
❖ É gratuita a estadia de uma criança até aos 6 anos.
❖ Igualmente gratuito o estacionamento de um automóvel no T1 e Caravanas e de dois
automóveis no T2.
Nota:
No restante será aplicado o Regulamento do Parque de Campismo do Furadouro e em casos
omissos competirá à Direção de Parques e Abrigos a sua resolução.

