
Monte De Estalagem

• No parties or events allowed, unless the events 
room has been specifically booked separately.

• No smoking allowed inside the premises.

• No unregistered guests.

• Guests must provide appropriate identification on 
arrival e.g. ID card or passport.

• Suitable for children 2-12year olds.

• Not suitable for wheelchair bound guests,being an 
old property with various internal steps.

• Please refrain from drinking or eating in bedrooms.

• Lost keys orfobs will incur a replacement charge 
from your security deposit.

• Please respect check-in and check-out times, 
unless otherwise agreed in writing.

• Pets are welcome.

• Drugs or illegal substances are not allowed on the 
property.

• If using the BBQ area after 10pm please keep 
noise down,because of the proximity of a 
neighbouring property.

• A security deposit of 500 euros is required at 
check in, and wil be returned within 7 days of 
check out subject to no issues having occurred.

• Não são permitidas festas ou eventos, a menos 
que o salão de eventos seja especificamente 
reservado separadamente.

• Não é permitido fumar dentro das instalações.

• Não são permitidos convidados não registados.

• Os hóspedes devem fornecer identificação 
apropriada ao chegar, por exemplo, cartão de 
cidadão ou passaporte.

• Adequado para crianças entre 2-12 anos de idade.

• Não adequado para hóspedes em cadeira de rodas, 
sendo uma propriedade antiga com alguns 
degraus.

• Por favor, abstenham-se de beber ou comer nos 
quartos.

• Chaves perdidas incorrerão numa taxa extra além 
do seu depósito de segurança.

• Por favor, respeite os horários de check-in e 
check-out, salvo acordo escrito em contrário.

• Os animais de estimação são bem-vindos.

• As drogas ou substâncias ilegais não são 
permitidas na propriedade.

• Se utilizar a área de churrasco depois das 22 horas, 
por favor mantenha ruído baixo, devido à 
proximidade a propriedades vizinhas.

• É necessário um depósito de segurança de 500 
euros no ato de check-in, este será devolvido no 
prazo de 7 dias após o check-out, desde que não 
tenham ocorrido problemas.
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