
RESERVAS E PAGAMENTO
O pagamento da estadia e de eventuais
serviços extra deve ser feito no Check-in.
No Check-in pode ser solicitado aos
hospedes um depósito de caução de
200€ em dinheiro que será devolvido no
Check-out, se não houver ocorrência de
danos no apartamento.
O número de hóspedes não pode
ultrapassar o número de pessoas
indicadas na reserva, se tal ocorrer, deve
ser pago o valor adicional de 20€ por
noite e por hóspede.

CHECK-IN / CHECK-OUT
Check-in das 15h00 ás 20h00
(Excecionalmente poderá ocorrer após
este horário)
No ato de registo ou reserva o hóspede
terá de se idenJficar e facultar o seu
Cartão de Cidadão ou Passaporte.

Check-out até ás 11h00
(No Check-out, devem deixar as chaves
colocadas sobre a mesa da sala de jantar)

O ALOJAMENTO
A distribuição de apartamentos é a
seguinte:
Piso 1 : Estúdio
Piso 2 : apartamento com 2 quartos
Piso 3 : apartamento com 2 quartos
Piso 4 : duplex com 2 quartos

ACESSIBILIDADE
Todo o edifício pertence
exclusivamente a Authentic Porto
Apartments e destina-se a
alojamento turístico, não possuindo
elevador.
Cada apartamento possui um
conjunto de chave da porta exterior
e chave da porta do apartamento.
Existe no apartamento um
intercomunicador que permite
comunicar com o intercomunicador
existente junto à porta exterior, que
possui campainha, podendo esta
porta ser aberta desde o
apartamento.
A porta da rua deve estar sempre
fechada.

CRIANÇAS E CAMA EXTRA
Crianças até 6 anos podem ser
acomodadas sem custo adicional
pelo uso de cama existente.
Em cama extra, crianças com mais de
6 anos ou adultos, é cobrado o valor
extra individual de 20€ por noite,
com utilização de sofá-cama para o
qual é fornecido lençóis, edredom,
travesseiro e toalhas de rosto e
banho.
Numero adicional máximo por
apartamento é de 2 pessoas, exceto
para o Estúdio que não acomoda
nenhuma pessoa extra.



LIMPEZA
O apartamento é disponibilizado
totalmente limpo.
A cada 3 dias é feita troca de toalhas de
wc.
Em estadias de 7 ou mais noites é feita
limpeza de manutenção e troca de
lençóis, a meio da estadia.
Se solicitado pelo hóspede, é possível
fazer limpeza e troca de toalhas e lençóis
adicionais, com custo extra de 40€ por
limpeza e de 10€ por conjunto de toalhas
e lençóis por hóspede.

INTERNET / WI-FI
Todos os apartamentos disponibilizam
wi-fi gratuito.

AR CONDICIONADO
Cada aparelho de ar condicionado tem o
seu respeMvo comando para o acionar.
Após ligar o ar condicionado, este
demora entre 4 a 6 minutos a iniciar o
seu funcionamento pelo facto da
maquina exterior estar colocada no topo
do ediPcio.

SEGURANÇA 
Todos os apartamentos estão equipadas
com exMntor, manta tapa fogos e caixa de
primeiros socorros, devendo os
uMlizadores fazer uso responsável de
qualquer um destes materiais.
Em casos de uso não jusMficado destes
equipamentos, quaisquer danos
verificados serão imputados aos uMliza-
dores.

SISTEMA DE AQUECIMENTO DE 
ÁGUAS
É feito através de aparelho
esquentador a gás que se encontra
na cozinha e que não necessita de
nenhuma operação para funcionar,
pois é totalmente automáMco.

REGRAS DE COMPORTAMENTO
Não é permiMdo fumar no
apartamento nem nas zonas comuns.
É proibida a uMlização de toalhas e
lençóis do apartamento fora do
mesmo.
Não são aceites animais.
Não devem produzir ruído que possa
perturbar os restantes hospedes,
especialmente a parMr das 22h00, de
acordo com Decreto-Lei nº 292/2000
de 14 de novembro.
Os resíduos sólidos devem ser
colocados no contentor existente na
cozinha, que após a saída dos
hospedes será esvaziado.
Qualquer dano praMcado no
apartamento ou áreas comuns será
debitado ao hospede caso o seu
custo seja superior ao valor prestado
a Mtulo de caução.

RESPONSABILIDADE
Authen'c Porto Apartments não é
responsável por qualquer acidente
ou dano que ocorra no interior do
apartamento ou nas áreas comuns
do ediPcio, ou por qualquer perda de
pertences nestes locais.


