
 

 

Medidas de contingência COVID-19 
Campo do Gerês, 21 maio 2020 

 

Condições de venda 
 
No atual contexto da COVID-19, os Parques de Campismo desenvolvem a sua atividade de 
acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS). Em função da evolução da 
pandemia, as decisões administrativas podem ser atualizadas de forma a garantir a segurança 
de todos.  
Por esse motivo, foram estabelecidas algumas regras transitórias para salvaguardar os direitos 
dos nossos clientes, mas também a segurança das populações locais. Assumimos o compromisso 
de apenas modificar as regras no estritamente necessário e por força de determinação legal ou 
imposição sanitária. 
As presentes normas vigoram durante o período de contingência resultante da COVID-19 e 
prevalecem sobre o Regulamento Interno do Parque, as condições para efetuar reservas e as 
condições de venda anteriormente estabelecidas. 
Tudo faremos para continuar a receber quem nos visita em total segurança e garantir o seu bem-
estar.  
 

RECEÇÃO 

Aguardamos orientação da DGS. 

 

ALOJAMENTO 

1. A admissão de hóspedes é feita mediante reserva.  
2. Não são admitidos clientes para estadias inferiores a 2 noites. 
3. Reservas para grupos não são permitidas. 
4. O cliente terá direito à restituição de todos os valores pagos em caso de cancelamento 

de reserva motivado pela COVID-19. 
5. As condições de reserva e de ocupação das unidades de alojamento serão aquelas que 

estiverem definidas no momento da ocupação efetiva e não as da data da realização 
da reserva.  

6. Enquanto durar o Estado de Calamidade, ou as orientações da DGS que imponham 
rigorosos procedimentos de higiene e desinfeção, entre 9 de Junho e 15 de Setembro 
de 2020, o período mínimo de estadia é de 4 noites, para todas as tipologias de 
alojamento. Fora destas datas, o período mínimo de estadia é de 2 noites.  

7. Em Bungalows, Cabanas e Camarata, o check out passa a ser feito até às 10h. 
 



 

 

RESTAURANTE E BAR 

1. O serviço de restaurante é feito mediante reserva. 
2. Será incrementado o serviço de takeaway. 
3. Não é prestado serviço ao balcão. 
4. A espera é feita no exterior do edifício. 
5. É obrigatório o uso de máscara para circular dentro do edifício. 
6. À entrada e à saída do estabelecimento, os clientes devem higienizar as mãos com 

solução à base de álcool ou, preferencialmente, com água e sabão. 
7. A distância entre pessoas deve ser de, pelo menos, 2 metros (exceto entre 

coabitantes). 
8. As medidas de etiqueta respiratória devem ser sempre mantidas. 
9. Evitar tocar em superfícies e objetos desnecessariamente. 
10. O pagamento é feito por terminal de pagamento automático (preferencialmente 

contactless). 
 

MINIMERCADO 

1. O minimercado funciona com atendimento ao balcão e preferencialmente mediante 
reserva. 

2. São admitidas no máximo 2 pessoas em simultâneo no seu interior. 
3. O pagamento é feito por terminal de pagamento automático (preferencialmente 

contactless). 

 

BALNEÁRIOS EM CAMPISMO 

 Aguardamos mais orientação da DGS. 

 

PISCINA, PARQUE INFANTIL E CAMPO DE JOGOS 

Aguardamos orientação da DGS. 

 

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS EM ESPAÇOS COMUNS 

Aguardamos orientação da DGS. 
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