
 

 

Regulamento extraordinário COVID-19 
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Última alteração: 27 de Maio de 2020 

 

Medidas de contingência - condições de venda 
 

No atual contexto da doença COVID-19, os parques de campismo desenvolvem a sua atividade 

dependente do que são as orientações da Direção Geral da Saúde e as decisões administrativas 

que a todo o momento podem decidir por medidas diferentes, em função da evolução da 

doença. 

Por esse motivo, é necessário estabelecer algumas regras transitórias que salvaguardem os 

direitos dos clientes e permitam-nos tomar as melhores decisões dentro deste contexto.  

Assumimos o compromisso de apenas modificar as regras no estritamente necessário e por 

força de determinação legal ou imposição sanitária. 

As presentes regras vigoram durante o período de contingência resultante da doença COVID-

19, concretizado pela suspensão do exercício de direitos e prevalecem sobre o regulamento 

interno do parque, as condições para efetuar reservas e as condições de venda estabelecidas. 

 

RECEÇÃO 
Funciona de acordo com as regras definidas no Plano de Contingência – Parque Cerdeira 

(campismo, carvanismo e autocaravanismo) 

 

ALOJAMENTO 
1. A admissão de hóspedes é feita mediante reserva.  

2. Não são admitidos clientes para estadias inferiores a 2 noites. 

3. Não são feitas reservas para grupos. 

4. O cliente terá direito a restituição de todos os valores pagos em caso de cancelamento 

de reserva por motivo da doença COVID-19. 
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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 orientações da Direção Geral da Saúde 

que imponham rigorosos procedimentos de higiene e desinfeção, o período mínimo de 

estadia é de 4 noites, para todas as tipologias de alojamento, desde o dia 9 de Junho e 

até ao dia 15 de Setembro de 2020. 

7. Em Bungalows, Cabanas e Camarata, o check out é até às 10h. 

8. O cliente deve consultar periodicamente este regulamento para avaliar o interesse em 

manter a reserva, face às eventuais alterações que, entretanto, tenham ocorrido. 

 

RESTAURANTE E BAR 
Funciona de acordo com as regras definidas no Plano de Contingência – Restaurante Cerdeira  

 

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

reserva. 

2. São admitidas no máximo 2 pessoas em simultâneo. 

3. O pagamento é feito por terminal de pagamento automático, preferencialmente 

contactless. 

 

UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EM CAMPISMO 
Funciona de acordo com as regras definidas no Plano de Contingência – Parque Cerdeira 

(campismo, carvanismo e autocaravanismo) 

 

PISCINA, PARQUE INFANTIL E CAMPO DE JOGOS 
 Aguarda-se pela Orientação da DGS 

 

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS EM ESPAÇOS COMUNS 
 Aguarda-se pela Orientação da DGS 
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