INFORMAÇÃO & MEDIDAS PREVENTIVAS ALOJAMENTOS - COVID 19
O Parque de Campismo de Albufeira dispõe de alojamentos fixos para alugar, nomeadamente caravanas residenciais e
bungalows. Existem como tipologias, os bungalows e caravanas residenciais para 4 pessoas e caravanas residenciais para 6
pessoas. Não existem bungalows para 6 pessoas.
Os bungalows estão localizados na área de campismo e têm um terraço com mesa e bancos.
As caravanas residenciais ficam localizadas em áreas distintas apenas para este tipo de equipamentos, têm um pequeno
jardim com mesa e cadeiras. Estas áreas o acesso é limitado aos clientes de alojamentos.
As reservas na época alta (Junho a Setembro) são aceites apenas por períodos mínimos 7 noites, sempre com entrada e
saída aos sábados. Check-in das 17h às 23h e check-out até às 10h.
Não são permitidos animais de estimação nos alojamentos nem fumar.
O Parque de Campismo de Albufeira reserva o direito de solicitar uma caução aquando do check-in para eventuais estragos
e danos provocados durante a estadia.

ALOJAMENTOS - 4 PESSOAS
Compostos por dois quartos: Um quarto com cama de casal e um quarto com duas camas de solteiro;
Roupa de cama, incluída (lençóis, cobertores, almofadas e fronha);
Toalhas de banho e rosto, incluídas. Como medida preventiva do Covid 19, devidamente higienizadas e desinfetadas,
acondicionadas em sacos esterilizados e selados;
Casa de banho com duche de água quente;
Sala de estar com mesa de refeições e TV (canais nacionais);
Kitchenette, equipada com utensílios de cozinha e de refeições;
Frigorífico;
Micro-ondas;
Torradeira;
Jarro Elétrico;
Varinha;
Panos de cozinha;
Toalha de mesa refeições;
Ar condicionado (frio e quente);
Estadias de uma semana troca de toalhas à quarta-feira. Estadias superiores a uma semana, troca às quartas-feiras e
domingos. Apenas serviço de entrega;
Não há serviço de limpeza diário;
Não há regime pequeno almoço ou refeições incluídas;
Berço para criança, não incluído. A solicitar aquando da reserva;

ALOJAMENTOS - 6 PESSOAS
Compostos por três quartos: Um quarto com cama de casal e dois quartos com duas camas de solteiro;
Roupa de cama, incluída (lençóis, cobertores, almofadas e fronha);
Toalhas de banho e rosto, incluídas. Como medida preventiva do Covid 19, devidamente higienizadas e desinfetadas,
acondicionadas em sacos esterilizados e selados;
Casa de banho com duche de água quente;
Sala de estar com mesa de refeições e TV (canais nacionais);

Kitchenette, equipada com utensílios de cozinha e de refeições;
Frigorífico;
Micro-ondas;
Torradeira;
Jarro Elétrico;
Varinha;
Panos de cozinha;
Toalha de mesa refeições;
Ar condicionado (frio e quente);
Estadias de uma semana troca de toalhas à quarta-feira. Estadias superiores a uma semana, troca às quartas-feiras e
domingos. Apenas serviço de entrega;
Não há serviço de limpeza diário;
Não há regime pequeno almoço ou refeições incluídas;
Berço para criança, não incluído. A solicitar aquando da reserva;

NO ÂMBITO DA ATUAL CONJUNTURA NO QUE DIZ RESPEITO Á PANDEMIA CORONAVÍRUS COVID 19, FORAM
IMPLEMENTADAS AS SEGUINTES MEDIDAS NO QUE DIZ RESPEITO AOS ALOJAMENTOS
Alteração dos horários check-in e check-out de forma a permitir que a higienização e desinfeção sejam feitas de forma
cuidada e sem pressas, mas também para permitir que o tempo de "descanso" do alojamento entre clientes, seja maior.
Higienização e desinfeção do AC após cada check-out.
Higienização e desinfeção do alojamento, materiais, equipamentos e têxteis após cada check-out havendo o cuidado de
ventilar de forma natural todo o alojamento após check-out e durante a limpeza.
Eliminamos a limpeza através de aspiradores com filtros de pó e optamos por aspiradores de água e com filtros HEDA que
retêm todas as partículas dentro do equipamento.
Higienização e recolha de roupas sujas de acordo com orientações da DGS.
Optamos pela aquisição de geradores de ozono, cuja utilização será feita após a higienização e desinfeção do alojamento.
Este equipamento após o alojamento higienizado e desinfetado, é colocado no alojamento tendo como função purificar o ar e
qualquer superfície que esteja em contato com o oxigénio, como sejam, os moveis, equipamentos, têxteis, etc. Este equipamento
elimina o CO2 do espaço e renova o oxigénio deixando o alojamento com oxigénio limpo e renovado.
Encontram-se á disposição em cada alojamento sacos de plástico para roupa suja (sacos amarelos) para que os utentes
durante a estadia possam colocar roupa suja que não voltam a utilizar. Deverão manter saco fechado. A meio da semana do
aluguer (quarta feira), serão entregues toalhas lavadas em cada alojamento e recolhidas as toalhas sujas que deverão estar no
saco amarelo, fechado e colocado á porta do alojamento. As funcionárias de limpeza farão a recolha da roupa suja que deve estar
fechada no saco e serão entregues toalhas lavadas, higienizadas, embaladas e seladas á porta do alojamento. Para reservas de
duas semanas ou mais, são feitas mudanças de toalhas às quartas feiras e aos domingos. Em relação aos lençóis a troca é feita
apenas para alugueres superiores a uma semana. Caso haja necessidade de troca por algum incidente, ou de reforço de outros
têxteis, deverão solicitar na receção troca de lençóis e reforço de têxteis que necessitem.
Solicita-se que os utentes no dia da saída, façam a recolha da roupa suja, lençóis, panos de cozinha e toalhas, coloquem
dentro do saco amarelo e fechem o saco. Desta forma as nossas funcionárias não têm de tocar na roupa utilizada pelos utentes e
estaremos desta forma a preservá-las.
A roupa é recolhida, levada em transporte próprio para roupa suja, diretamente para a nossa lavandaria, que será higienizada,
desinfetada, embalada e selada.

RESERVAS
Efetuar a reserva através de email reservas@campingalbufeira.net ou fazê-lo através do nosso do formulário de reservas
em www.campingalbufeira.pt.Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos.
O departamento de reservas responderá ao seu pedido num prazo máximo de 48h, com indicação de disponibilidade ou
não para o seu pedido.
Se pretender avançar com a reserva ser-lhe-á solicitado um deposito de 25% do total da estadia (não reembolsável) para
confirmação da reserva. O Restante valor é pago no dia do check-in.
Aconselhamos o pagamento através de MBWAY ou Cartões Débito/ Crédito Contactless.

ATENÇÃO
Anexamos a tabela de preços 2020 para alojamentos. Valores diários com IVA incluído.
A diária inclui as pessoas, o veículo, a eletricidade e o gás.
Quando mencionamos pessoas isso inclui adultos e crianças (independentemente da idade).
O Parque de Campismo de Albufeira dispõe de diversos serviços e atividades (durante época alta) destinados
exclusivamente para os seus campistas.
Estamos ao seu dispor para informação adicional.
Saudações campistas.

