
 

Termos & Condições 

A ECOSURFRESORT, Lda. (adiante designado como “Bukubaki Eco Surf Resort”), NIPC 513148310, é uma 

sociedade que presta serviços de alojamento e restauração, dedicando-se também à dinamização de 

atividades principalmente desportivas e de lazer. 

O Bukubaki Eco Surf Resort é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais1, assegurando que estes 

serão tratados de forma a garantir a sua segurança e confidencialidade. Os dados pessoais poderão ser 

partilhados com terceiros no âmbito das finalidades descritas abaixo, com os quais garantimos o mesmo 

nível de segurança e confidencialidade no tratamento dos dados. A informação pessoal será usada 

somente para efectivação da respectiva reserva ou para o envio de informações. 

No processamento de reservas os dados são recolhidos, tratados e retidos para facilitar os processos de 

faturação e reserva de alojamento e/ou outros serviços complementares, para fins históricos e 

estatísticos e controlo da qualidade de serviço. No caso dos cidadãos estrangeiros, a comunicação dos 

dados ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é obrigatória de acordo com a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho. 

Desta forma, sem essa informação não poderemos finalizar a reserva. 

Os dados serão utilizados para outras informações, tais como divulgação de produtos e serviços aos 

clientes e marketing, via e-mail ou chamada telefónica. 

A qualquer momento o titular (adiante designado por “cliente” ou “hóspede”) pode exercer o direito de 

acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de oposição e de portabilidade dos 

seus dados pessoais. Para tal, deverá direcionar o seu pedido para o email info@bukubaki.com ou por 

carta para o Bukubaki Eco Surf Resort, Rua do Juncal, nº 6, 2525-331 Casais de Mestre Mendo, Atouguia 

da Baleia. 

O Bukubaki Eco Surf Resort irá manter o registo dos dados pessoais até termino das finalidades, a que 

estes se destinam ou no prazo máximo de 10 anos. Na perspetiva de reservas futuras os dados serão 

mantidos, salvo solicitação de apagamento. 

O check-in é depois das 15:00 horas e o check-out é até às 12:00 horas.  Caso o Hóspede pretenda sair 

entre as 00:00-07:30 horas, deve fazer o check-out no dia anterior até ás 23:00 horas. Para check-out 

tardio, estará sujeito a disponibilidade.  

Qualquer alteração da reserva está sempre sujeita a confirmação e disponibilidade.  

                                                           
1 Entende-se por dados pessoais, toda a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 
identificável, de qualquer natureza ou suporte. 



 

Política de Cancelamentos e Pagamentos  

No acto da reserva deverá ser pago 30% do valor da estadia, e no check-in será efetuado o pagamento do 

restante montante. 

Caso o cliente pretenda efetuar o pagamento no final da estadia, tal como o pagamento de outros serviços 

adicionais. Deverá deixar os detalhes de cartão de crédito no acto de check-in, para que se crie uma conta 

corrente com fim no check-out. Todos os Talões relacionados com os serviços cobrados na conta da 

unidade de alojamento devem ser assinados pelos hóspedes. 

O Bukubaki Eco Surf Resort reserva-se o direito de cancelar qualquer reserva, caso em que será feito um 

reembolso total.  

No caso das tarifas indicadas como não reembolsáveis o valor de depósito é de 100% no acto da reserva. 

No caso de cancelamento:  

 Até 30 dias antes – não há penalização; 

 Até 8 dias antes – penalização de 50% do valor total da reserva; 

 7 a 3 dias antes – penalização de 75% do valor total da reserva. 

 48 horas antes – penalização de 100% do valor total da reserva. 

Para as tarifas não reembolsáveis, não existe devolução do valor pago (100%), em caso de cancelamento 

ou no-show. 

Para as restantes tarifas, em caso de No-Shows ou de saídas antecipadas não dá direito a devolução do 

depósito. 

O valor que não é reembolsável pode ser compensado na época baixa e média (excepto épocas festivas) 

no prazo de 12 meses a contar da data do cancelamento, exceto no caso dos No-Shows. 

Todos os preços/transações estão em Euros.   

Depreende-se o consentimento dos termos e condições do Bukubaki Eco Surf Resort. 

 

  


