FUNDATUR – Empreendimentos Turísticos, S.A.
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA TCHOÇA
Chama-se Tchoça e é um equipamento de habitação temporária para os “novos
pastores”. Nasce da reinterpretação das antigas choças beirãs e pretende oferecer a
redescoberta dos valores rurais e tradicionais da transumância numa estadia memorável.
A TChoça é um equipamento de dimensões reduzidas, apresenta uma disposição circular
composta por 3 espaços distintos, quarto com cama para 2 adultos e uma criança, zona de
refeições e cozinha. A sua estrutura é ligeira e a cobertura em colmo faz uso das técnicas
ancestrais do revestimento e isolamento térmico. Destaca-se o volume colorido que dá
acesso ao interior do abrigo como elemento distintivo e identificador desta nova tipologia
de habitação turística.
















A ocupação do Bungalow será feita a partir das 15 horas e a desocupação deverá
verificar-se até às 12 horas de cada dia.
O utilizador do Bungalow é responsável pelo asseio e conservação da instalação,
bem como pelo respectivo recheio, cujo inventário se encontrará afixado no
respectivo interior.
Os serviços do Parque procederão, no acto de desocupação, à verificação do estado
do material utilizado, bem como à conferência de todo o recheio. No caso de falta
ou deterioração de algum utensílio, será debitado ao utilizador o respectivo valor
constante na tabela existente na Recepção.
O valor a praticar pelo aluguer de cada Bungalow será o constante da respectiva
tabela de preços, acrescido da taxa automóvel praticada.
Durante a estadia a limpeza fica a cargo do cliente.
A marcação prévia de utilização dos Bungalows só será considerada após pagamento
de 50% do valor calculado para o efeito, não sendo este valor reembolsável no caso
de desistência da sua utilização.
Não é permitido fumar no interior do Bungalow.
O Bungalow possuí local para cozinhar com placa de fogão eléctrico, micro-ondas,
frigorífico e respectivos utensílios de cozinha, mesa e bancos para refeições.
A lotação máxima do Bungalow é de 2 adultos e uma criança utilizando a mesma
cama
As reservas podem ser feitas na recepção, por telefone ou email.
As estadias prolongadas, a mudança de roupa da cama faz-se de cinco em cinco dias.
Não são permitidos animais dentro do alojamento.
A Administração

