Condições de Reserva
Reservas
Reservas poderão ser feitas através do preenchimento do pedido de reserva
online ou por fax (+351292628751).
Garantias
Para qualquer reserva, é necessário o pagamento de um sinal, através de
transferência bancária. Cidadãos de países de fora da União Europeia
poderão optar por nos fornecer os detalhes do seu cartão de crédito.
Os pagamentos necessários são de:
Para 1 noite: montante total da reserva
Para 2 ou mais noites: 30% do total da reserva
Após a recepção deste pagamento a sua reserva estará confirmada. Este
montante será retirado do total a pagar no momento da sua estadia.
Detalhes bancários para depósitos em Portugal:
NIB: 0036 0211 99106023610 44
Nome da conta: Baía da Barca – Apartamentos Turísticos Lda.
Banco: Montepio Geral Madalena do Pico, Portugal
Detalhes bancários para depósitos internacionais:
IBAN: PT50 0036 0211 99106023610 44
BIC: MPIOPTPL
Política de cancelamento
Se cancelar a sua reserva até 2 semanas antes da data de chegada, o total
pago ser-lhe-á reembolsado.
Entre 1 e 14 dias antes da data de chegada, o montante pago poderá ser
utilizado como sinal de uma outra reserva (excepto feriados, Julho e Agosto),
válido por 1 ano.
Se o cancelamento ocorrer a menos de 24 horas da data de chegada, não
haverá reembolso.
Check-in e check-out
Check-in: Entre as 14:00h* e as 17:00h.
Check-out: entre as 8.00h* e as 12.00h.
* Por favor avisar com antecedência sobre a possibilidade de fazer check-in
ou check-out em outro horário conveniente.

Conditions and Terms of Use
Reservations
Reservations can be made by completing the reservation request online or by fax
Guarantees
A deposit is required to confirm all reservations. Citizens outside the Euro countries may send us there credit
card details instead.
The deposit requirements are:
1 night: full rate
2 or more nights: 30%
After receiving the deposit your reservation will be confirmed. The deposit will be deducted from your bill
during your stay.
Bank details for international deposits:
International Bank Account Number (IBAN):
PT50 0036 0211 99106023610 44
Bank Identification Number (BIC): MPIOPTPL
Account: Baía da Barca – Apartamentos Turísticos Lda.
Bank: Montepio Geral Madalena do Pico, Portugal
Bank details for deposits inside Portugal:
NIB: 0036 0211 99106023610 44
Cancellation Policy
If cancelled up to 2 weeks before date of arrival, full refund of the amount already paid will be made.
If cancelled between 1 and 14 days prior to your arrival, the amount already paid, can be used as a deposit for
another period (except for local holiday periods and July and August ), valid for 1 year.
If cancelled 24 hours prior to your arrival, or in case of no show, there will be no refund of the amount already
paid.
Check-in and check-out
Check-in: between 14.00h and 17.00h*
Check-out: between 08.00h* and 12.00h
*: Please tell us if you want to do check in other time

