
Preços com IVA Incluído à Taxa em Vigor 

                                

Condições Gerais de Utilização e Reserva 

Os hóspedes terão que contactar a Horta dos Cedros pelo menos com 24 horas de antecedência de forma a marcar o 
check-in. Por favor, tome nota que não temos receção. 

Antecipação do check-in ou check-out tardio terão que ser solicitados antecipadamente. 

Caução por danos: Poderá ser exigida uma caução em dinheiro no valor de 150 EUR para estadias inferiores a 15 dias e 
300 EUR para estadias superiores a 15 dias. Esta caução em dinheiro poderá ser substituída pelo fornecimento dos 
dados de cartão de crédito. O depósito será devolvido no check-out. Alojamento e Pequeno-Almoço. Tarifa standard. 

Pagamento: O pagamento poderá ser efetuado em dinheiro, por transferência bancária antes do check-in ou 
pagamento por cartão de crédito. 

Transferência: Santander Totta | TOTAPTPL | PT50 0018 000340829509020 28 

Política de Cancelamento: Cancelamentos têm de ser efetuados até 24h antes da data de check-in. Qualquer 
cancelamento efetuado após este período será cobrada a 1ª noite. 

Capacidade máxima de camas extra/berços no apartamento: 1 

Crianças: Todas as crianças até aos 3 anos serão acomodadas sem custos adicionais pelo uso da cama existente ou 
berço; Pacote de bebé (a pedido): Berço, cadeira, banheira, caixa de brinquedos. 

Animais: sob consulta prévia. 

É proibido fumar em todos os espaços públicos ou privados. 

Dispõe de estacionamento privado gratuito no local. 

TABELA de PREÇOS 

CASA da ÁRVORE 

Época 1 a 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 

De 1 de Outubro a 31 de Maio 70€ 100€ 130€ 

De 1 de Junho a 30 de Setembro 90€ 130€ 160€ 

House of Art 

Época 1 a 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas 5 Pessoas 6 Pessoas 

De 1 de Outubro a 31 de Maio 60€ 85€ 110€ 135€ 160€ 

De 1 de Junho a 30 de Setembro 80€ 105€ 130€ 155€ 180€ 

 


