
 

Preços de Balcão 2017/2018   

Rack Rates 2017/2018 

 

Os preços das diárias estão cotados em Euros por noite, por apartamento, e incluem todas as taxas 

Os preços dos suplementos estão cotados em Euros por noite, por pessoa, e incluem todas as taxas 

Rates are quoted in Euros per night, per apartment and include service charges and local taxes 

Supplements are quoted in Euros per night, per person and include service charges and local taxes 

 

Preços por Época 

Rates per Season 

A B C D E 

Novembro-17 a 

Março-18  

Abril e  

Outubro-18 
Maio e Junho -18 

Julho e  

Agosto-18 
Setembro - 18 

Villa Tipologia | Type Piscina | Pool Pax 
November-17 to 

March-18 

April and  

October-18 
May and June-18 

July and  

August-18 
September -18 

V1 Standard N/A 2 € 42,00 € 78,00 € 120,00 € 154,00 €130,00 

V1 Pool View Comum/Shared 2 € 48,00 € 92,00 € 135,00 € 172,00 €150,00 

V2 Standard N/A 4 € 58,00 € 100,00 € 160,00 € 213,00 €180,00 

V2 Standard Comum/Shared 4 € 64,00 € 121,00 € 184,00 € 255,00 €208,00 

V2 De Luxe Privada/Private 4 € 87,00 € 162,00 € 243,00 € 330,00 €275,00 

V3 Standard Privada/Private 6 € 94,00 € 177,00 € 251,00 € 350,00 €295,00 

V3 De Luxe Privada/Private 6 € 113,00 € 201,00 € 289,00 € 392,00 €350,00 

V4 Standard Privada/Private 8 € 121,00 € 248,00 € 359,00 € 460,00 €395,00 

V4 De Luxe Privada/Private 8 € 135,00 € 312,00 € 474,00 €530,00 €500,00 

V6 Standard Privada/Private 12 € 166,00 € 342,00 € 531,00 € 650,00 €580,00 

 

   Suplementos por Época | Supplements per Season 

 

Cama-Extra | Extra-Bed 

0-2 Anos/years -  -  -  -  

3-11 Anos/years €8,00 €8,00 €8,00 €16,00 €8,00 

Adulto/ Adult €16,00 €16,00 €16,00 €32,00 €16,00 

Suplemento Cama Extra aplicável à 3ª pessoa em V1, 5ª pessoa em V2, 7ª pessoa em V3, 9ª pessoa em V4, 11ª pessoa em V5 e 13ª pessoa em V6.  
 Extra bed supplement applies to 3rd pax in V1, 5th pax in V2, 7th pax in V3, 9th pax in V4, 11th pax in V5 and 13th pax in V6 

Pequeno-Almoço | 

Breakfast 

0-2 Anos/years -  -  -  -  

3-11 Anos/years €3,75 €3,75 €3,75 €3,75 €3,75 

Adulto/ Adult €7,50 €7,50 €7,50 €7,50 €7,50 

 

Meia-Pensão |Half-Board 

0-2 Anos/years -  -  -  -  

3-11 Anos/years €12,60 €12,60 €12,60 €12,60 €12,60 

Adulto/ Adult €25,00 €25,00 €25,00 €25,00 €25,00 

Inclui bebidas, suplemento de hotel (vinho branco, tinto e rosé da casa, cerveja, água mineral, refrigerantes, café e chá) 
                                                      Drinks included, hotel supplement (white, red and rosé house wine, beer, mineral water, soft drinks,  coffee and tea) 

 
Reservas e Informações  
Bookings and Information: 
Tel: (+351) 289 58 65 75 
Email: reservas@Quintadabalaia.net 
 

 



 

Os preços Incluem: 

 Serviço de limpeza diário, excepto domingos e 

feriados 

 Mudança de lençóis uma vez por semana, toalhas 

duas vezes por semana 

 Toalhas de piscina grátis 

 Berço gratuito de acordo com disponibilidade 

Condições Gerais: 

 Estada Mínima de 3 noites nas épocas C, D e E 

 Não são permitidos animais de estimação no 

Aldeamento, excepto cães guia 

 Depósito antecipado de 50% do valor da reserva 

para confirmação da reserva. Pagamento dos restantes 

50% no Check-in 

 Depósito não reembolsável para cancelamentos até 

30 dias do Check-in 

 Obrigatória a apresentação de cartão de crédito 

válido no Check-in ou entrega de caução de € 250,00, 

reembolsável no Check-out 

 Check-in a partir das 15:00 | Check-out até às 10:00 

 Late check-out (mediante disponibilidade):  

 Até às 14 horas – 35% do valor da diária 

 Após as 14 horas – valor da diária 

 

Ofertas Especiais (válidas para a Época A): 

 Para estadias iguais ou superiores a 14 noites será 

aplicado um desconto de 14% 

 Para estadias iguais ou superiores a 21 noites será 

aplicado um desconto de 21% 

Ocupações máximas 

 V1: 3 Adultos e uma criança ou bebé 

 V2: 4 Adultos e uma criança ou bebé 

 V3: 6 Adultos e uma criança ou bebé 

 V4: 8 Adultos e uma criança ou bebé 

 V6: 12 Adultos e uma criança ou bebé 

Épocas Especiais 

 Ano Novo: (de 30-12-17 a 02-01-18) aplicar preços de 

época B 

 Pascoa: (26-03-18 a 07-04-18) aplicar preços de época 

C 

 

Rates Include: 

 Maid Service every day, except Sundays and public 

holidays 

 Change of linen once a week, towels twice a week 

 

 Free pool towels 

 Free cot available upon request 

General Conditions: 

 Minimum 3 nights stay in season C, D and E 

 Pets are not allowed in the resort, except guide dogs 

 

 50% deposit requested to confirm the booking. 

Remaining 50% at Check-in 

 

 Deposit not refundable for cancelations made within 

30 days of arrival 

 Guests must present a valid credit card at check-in or 

pay a security deposit of € 250,00 refundable at check-

out 

 Check-in from 3.00 pm and check-out until 10.00 am 

 Late check-out (On Request): 

 Till 2:00 p.m. – 35% of daily rate 

 After 2:00 p.m. – Daily rate 

 

Special Offers (Only valid for Season A): 

 14% of discount for stays of 14 nights and more 

 

 21% of discount for stays of 21 nights and more 

 

Maximum Occupancy: 

 V1: 3 Adults and a child or baby 

 V2: 4 Adults and a child or baby  

 V3: 6 Adults and a child or baby 

 V4: 8 Adults and a child or baby 

 V6: 12 Adults and a child or baby 

Special Seasons 

 New Year: (from  30-12-17 until 02-01-198) apply 

season B rates 

 Easter: (from 26-03-18 until 07-04-18) apply season C 

rates 

 

 

Preços, Épocas e Condições Gerais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio | Preços com I.V.A. Incluído 

Prices, Seasons and General Conditions can be changed without prior notice | Prices include V.A.T. 


