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REGULAMENTO 

1. CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO 

a) A Casa do Canastro está classificada como Casa de Campo – Turismo em Espaço Rural. Encontra-se situada na aldeia de 

Sezelhe, concelho de Montalegre (a 8 Km da Vila), mesmo de frente para o Parque Nacional da Peneda- Gerês. 

b) A casa, interiormente, desenvolve-se em 2 pisos e é constituída por 3 quartos com instalações sanitárias privativas (2 quartos 

para 2 pessoas e 1 quarto para 4 pessoa), 1 área social e 1 cozinha e tem a capacidade máxima para 8 pessoas. 

Exteriormente é constituída por 1 terraço com zona de estar e 1 zona de grelhadores. 

c) A cozinha está equipada com fogão a gás, forno a gás, frigorífico, máquina de café eléctrica, microondas, torradeira, loiça, 

utensílios de cozinha. 

d) A área social contém sofás, lareira, mesa, TV, Internet WI-FI 

e) Toda a casa está equipada com um sistema de aquecimento central, com radiadores em todas as divisões. 

f) O sistema de aquecimento funciona a lenha e a biomassa.  

g) Durante a época de frio é deixada lenha para os clientes utilizarem durante a estadia. 

h) Os clientes devem retirar o lixo doméstico diariamente e depositá-lo nos contentores da aldeia, evitando assim, deixar os 

sacos do lixo no exterior sujeitos à acção dos animais, nomeadamente dos cães. 

i) Os clientes são responsáveis pelo bom estado de conservação dos bens que utilizam, sob pena de pagamento de danos 

causados. Em caso de alguma anomalia ou avaria detectada, devem contactar os responsáveis da casa no sentido de se 

proceder à reparação da mesma. 

j) Os clientes devem manter uma relação de respeito com os habitantes da aldeia, evitando comportamentos conflituosos ou 

ruídos excessivos que perturbem a sua tranquilidade e bem-estar. 

k) É proibido fumar no interior da casa, Lei n.º37/2007 de 14 de Agosto. 

l) É proibido o consumo de drogas e estupefacientes.  

m) Não são aceites animais domésticos. 

n) É proibida a prática de jogos de azar ou outros de carácter ilícito. 

o) Não é permitida a estadia a um número de pessoas superior ao que foi previamente combinado. 

p) Os clientes desta Casa não têm acesso à piscina. 

 

2. RESERVAS 

a) Pode efectuar uma pré-reserva sem quaisquer custos. Caso pretenda transformar uma pré-reserva em reserva é necessário 

proceder ao pagamento de 50% do valor total da estadia. 

b) O pagamento pode ser feito via transferência bancária através do NIB: 0010 0000 4145 8340 0029 7. 

c) As reservas podem ser feitas pela internet através do E-mail reservas@termontalegre.net ou através dos contactos 
telefónicos: 

935.663.060 / 963.127.280 / 276.518.125 (Telefone e Fax) 

d) As reservas só serão validadas aquando do envio do comprovativo de pagamento por Fax ou E-mail. 

e) Pode consultar mais informações sobre a Casa do Canastro e outras casas de campo no sitío www.termontalegre.net 
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