Algemene voorwaarden

A Conquista

Areeiro - Cx Postal 703T - Lentiscais
8200-456 Paderne - Albufeira, Portugal

Tel. : (+351) 289 368 843
Mob.: (+351) 968 143 768

E-mail: aconquista@gmail.com
Web: www.aconquista.pt

A Conquista is geopend van mei tem. september.
Wij houden ons niet aan strikte aankomst- en vertrekdagen, noch aan vaste aankomst- en vertrekuren. Heb je
een vroege vlucht, dan ben je vroeg welkom. Wij doen onze best om je accommodatie tijdig klaar te hebben. Ik
neem op voorhand contact met je op en vraag je wanneer je ongeveer denkt aan te komen. Onze gasten
werken graag met ons mee om, als het nodig is, de accommodatie tijdig te verlaten (vanaf 10.00 uur). En als het
kan, dan ben je ook meer dan welkom om de accommodatie pas laattijdig te verlaten.
Reservaties zijn definitief na betaling van een voorschot van 25%. Het restante bedrag ontvangen we graag per
bank voor je op vakantie vertrekt, of cash bij aankomst.
In geval van annulering worden geen kosten aangerekend. In geval van late annulering (tot 60 dagen voor
aankomst) is het niet mogelijk om het voorschot terug te vorderen. De aanbetaling kan dan wel gebruikt
worden voor een eventuele toekomstige reservatie. In A Conquista geldt een minimumverblijfsduur van 3
nachten.
De prijzen die vermeld staan onder “accommodatie” gelden per nacht per 2 personen. Een extra persoon betaalt
10 euro per nacht. De prijzen zijn inclusief tussentijdse poetsbeurten, handdoeken/theedoeken, bedlinnen, een
welkomstpakketje en btw. De accommodaties worden minimaal om de 7 nachten opgefrist. Ook lakens
worden verschoond na maximum 7 nachten, handdoeken 2 x per week. Het enige dat je zelf moet meenemen
zijn bad/strandlakens. Voor een eindpoetsbeurt rekenen we 20,00 euro.
In elke accommodatie kan men zelf voorzien in het ontbijt. Toch kun je bij ons aan tafel schuiven om 8.30 uur,
moment waarop wij een uitgebreid ontbijt serveren aan 7,50 euro per persoon. Wil je liever langer slapen? Kies
dan voor een ontbijtpakket aan 5,00 euro per persoon. De ontbijtservice is beschikbaar mits reservatie op
voorhand.
A Conquista heeft een bibliotheek, reserveert (elektrische) fietsen voor je, doet een wasje, en heeft gratis
draadloos internet. Het terrein is 2 ha groot, wat betekent dat het signaal niet altijd toereikend is, of van mindere
kwaliteit.
Een huurauto is aanbevolen. Op het domein van A Conquista is parkeerruimte. Verkies je een luchthaventransfer
van/naar A Conquista, dan wordt die geregeld met iCAB.

