IINSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS I. P.
DIVISÃO DE TEMPOS LIVRES E HABITAÇÃO

ПОРТУГАЛИЯ
ВИЛА СЕНЬОРА ДА РОКА
(VILA SENHORA DA ROCHA RESORT)
Разположение:

Вила Сеньора да Рока (Senhora
Армакао де Пера (Armação
международното летище Фаро
южна Португалия и обхваща 255
много хектари градини.

da Rocha) се намира на 3 км от град
de Pêra city) и на
45 мин. от
в Алгарве (Faro Intl. Airport in Algarve),
вили и апартаменти разположени върху

Съоръжения:
-

3 тенис корта
3 плувни басейна
2 със солена вода и един закрит
снек бар
мини маркет
детска площадка

Базата разполага с паркове на входа и близо до вилите и апартаментите.

Оборудване:

Някои сгради са оборудвани с камина и радиатори.
Всички сгради са безопасни.
Всички са оборудвани с:
- телевизор
- кафе машина
- чайник
- тостер
- микровълнова фурна
Няма пералня машина и миална машина.
Камериерско обслужване 5 пъти в седмицата, кърпи и чаршафи 2 пъти.
Всички апартаменти са с балкон или тераса.
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Други:
Автобус от и до Армакао де Пера (Armação de Pêra) 5 пъти на ден, всеки
ден с изключение на неделя и националните празници.
Таксиметрови услуги от и до международното летище Фаро са на
стойност около 70 евро в посока.
Автомобил под наем може да се наеме на рецепцията.
Рецепцията работи 24 часа.

Такси за анулация само през юли и август:
Без
Отмяна

3 дни
1 ден

Настаняване от 16:00 ч. в деня на пристигане.
Напускане до 10:00 ч. в деня на напускане.
Резервации се правят само чрез бланка за запитвания, подписана от
титуляра на резервацията, за да потвърди неговото/нейното участие за
резервацията за престой в чужбина.
Да се информира в случай на късно пристигане.
Домашни животни не са позволени.
Заплащане в брой или с кредитна карта.
тел: +351 282 312 349 – факс: +351 282 310 619
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