PCA - Parque de Campismo de Albufeira SA
Estrada de Ferreiras 8200-555 Albufeira
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CONDICÕES GERAIS DE APLICAÇÃO DE DESCONTOS
Descontos aplicados de acordo com as condições definidas em cada parceria (consultar listagem
parcerias e condições);
Desconto aplicado ao titular do cartão de socio, conjugue e filhos menores (até 18 anos);
Desconto aplicado apenas mediante apresentação do cartão válido no momento da sua utilização;
Desconto aplicado mediante apresentação do cartão no ato do check-in, antes da emissão da fatura e
pagamento da estadia. A apresentação do cartão após a emissão da fatura, invalida a aplicação do
desconto;
Desconto não acumulável com outros descontos, campanhas ou promoções que possam estar a ser
praticadas;
Desconto aplicado apenas nas taxas de campismo, com exceção da taxa de eletricidade;
Desconto não aplicável nas restantes taxas, nomeadamente alugueres, visitas, e restantes serviços
integrados dentro do Camping Albufeira;
Discounts applied according to the conditions defined in each partnership (see list of partnerships and
conditions);
Discount applied to the holder of the partner card, spouse and underage children (up to 18 years old);
Discount applied only upon presentation of the valid card at the time of use;
Discount applied upon presentation of the card upon check-in, before the invoice and payment of the
stay is issued. The presentation of the card after issuing the invoice, invalidates the application of the
discount;
Discount not cumulative with other discounts, campaigns or promotions that may be being practiced;
Discount applied on camping fees only, except electricity fee;
Discount not applicable on other fees, including rentals, visits, and other services integrated within
Camping Albufeira;

Camping Albufeira reserva-se o direito de não aplicar descontos, caso seja verificado por parte do campista
má-fé, como sejam, incluir pessoas que não sejam do seu agregado familiar, equipamentos extra não
declarados e/ou quaisquer outras irregularidades previstas no regulamento do parque.
Camping Albufeira reserves the right not to apply discounts if verified by the camper in bad faith, such as
including people outside their household, undeclared extra equipment and/or any other irregularities
provided for in the regulation of the park.

