AÇÃO SOCIAL
2018
APARTAMENTOS T1 em ARMAÇÃO DE PERA
A 50 metros da avenida pedonal e da praia!

Os apartamentos estão concentrados no Edifício Oura - que respeita o disposto no regime de
acessibilidade a edifícios – e um deles dispõe já de casa de banho adaptada para deficientes.

Compostos por: cozinha, casa de banho, quarto e sala com varanda, mobilados e equipados para 6
pessoas (idealmente 4 adultos e 2 crianças), situados a 50 metros da praia, com possibilidade de
utilização gratuita das piscinas do complexo de apartamentos.

Tabela 2018 – apartamento/noite

jan/fev/mar

abr/out

mai

jun 1 a 15

jun 16 a 30

15,00 €

16,00 €

23,00 €

29,00 €

33,00 €

jul

ago

set 1 a 15

set 16 a 30

nov/dez

53,00 €

58,00 €

43,00 €

28,00 €

15,00 €

Carnaval / Páscoa / Natal e Fim de Ano – 18,00€
O produto resultante da cobrança pela ocupação dos apartamentos destina-se a suportar os seus gastos gerais de funcionamento (água,
eletricidade, gás e limpeza), o condomínio, o Imposto Municipal de Imóveis, o seguro e a necessária conservação.

Lisboa, 16 de novembro de 2017

ADERE AO SINDEL

sindel.pt
SEDE
Rua Aquiles Monteverde, 2-A
1000-018 LISBOA
Tel: 218 800 020 Fax: 218 800 049
lisboa@sindel.pt

NORTE
Rua de Antero de Quental, 75
4050-056 PORTO
Tel: 222 074 150 Fax: 222 074 155
porto@sindel.pt

CENTRO
Rua Figueira da Foz, 33
3000-184 COIMBRA
Tel: 239 840 245/6 Fax: 239 840 247
coimbra@sindel.pt

SUL
Rua Circular Poente, 42
Parque Industrial e Tecnológico
7005-328 ÉVORA
Tel: 266 742 631 Fax: 266 742 079
evora@sindel.pt

DO REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO – ALGUNS PONTOS IMPORTANTES
PERÍODOS DE OCUPAÇÃO
- ÉPOCA BAIXA – meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março.
- ÉPOCA MÉDIA – meses de abril, maio e 2ª quinzena de setembro.
- ÉPOCA ALTA – mês de junho e 1ª quinzena de setembro.
- ÉPOCA ALTÍSSIMA – meses de julho e agosto.
- ÉPOCAS FESTIVAS – períodos de Natal, Fim de Ano, Carnaval e Páscoa.
Durante as ÉPOCAS ALTA e ALTÍSSIMA, o período de ocupação é de 1 semana (sábado a sábado), no
mínimo, podendo prolongar por mais semanas, sempre completas.

INSCRIÇÕES / MARCAÇÕES
- As inscrições para as ÉPOCAS FESTIVAS só serão consideradas desde que efetuadas dentro dos 60 dias
anteriores à data da respetiva festividade.
- As inscrições para as ÉPOCAS ALTA e ALTÍSSIMA só serão consideradas a partir do dia 2 de janeiro de
cada ano. A lista provisória tornar-se-á definitiva após análise feita pelo Sindicato e serão consideradas,
para o efeito, as inscrições entradas nos nossos serviços até ao dia 15 de março.

PAGAMENTOS
- Pagamento de 20% do valor total da estadia, no prazo de 10 dias após a confirmação da reserva. Caso
a estadia decorra neste período, o pagamento tem que ser efetuado, de imediato, na totalidade.
- Pagamento dos restantes 80% até 15 dias antes da data de início da estadia.

DESISTÊNCIAS
- Eventuais desistências terão de ser comunicadas ao SINDEL até 30 dias antes da data de início da estadia,
havendo, neste caso, lugar ao reembolso dos pagamentos já efetuados.

UTILIZAÇÃO DOS APARTAMENTOS
- O sócio que danifique qualquer equipamento suportará na totalidade os prejuízos respetivos.
- É expressamente proibida a presença de animais nos apartamentos!
- O número máximo de pessoas por apartamento (6) não pode ser ultrapassado.

FICHA DE INSCRIÇÃO – APARTAMENTOS DO SINDEL 2018
NOME

Nº SÓCIO

TELEFONES

E-MAIL

EMPRESA

MORADA RESIDÊNCIA

CÓDIGO POSTAL

ENTRADA

LOCALIDADE

SAÍDA

As inscrições podem ser enviadas para o endereço eletrónico accao.social@sindel.pt, por carta, para a sede ou
delegações do SINDEL, ou por fax para 218 800 049. Só serão consideradas as inscrições que contenham todas as
informações solicitadas na ficha de inscrição.

