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Suplemento de Terceira pessoa : Redução de 15% no valor do Package 
seleccionado. Máximo de 1 cama extra por quarto, sujeito a disponibili-
dade. Estas condições são válidas para quartos Duplo, Vista Mar, Designer 
e Júnior Suite.
Crianças:  apenas serão aceites crianças com idade igual ou superior a 12 
anos de idade.
Ocupação Individual: Redução de 15% no valor do package seleccionado.
Noites extra: acesso a tarifas especiais mediante consulta e disponibilidade 
do Hotel.
Condições de pagamento e cancelamento: as reservas são efectuadas e  
garantidas com um depósito de 50% no acto das mesmas. Os restantes 
50% serão cobrados 25 dias antes da data de check-in. As reservas 
canceladas até 45 dias antes da data de entrada terão uma penalização de 
50% do valor total da mesma, sendo a penalização de 75% entre 44 e 25 
dias  e de 100% entre 24 dias e a data de chegada.

Os preços acima indicados são por pessoa. Esta oferta não é acumulável com 
outras promoções.
 Datas de estadia: A estadia deve ser gozada entre 29 de Dezembro ou 30 de 
Dezembro  por 3 noites  consecutivas.
O preço acima indicado é por pessoa em ocupação dupla, incluindo os 
serviços discriminados no package.
Campanha de lançamento: Reservas efectuadas até 31 de Outubro usufruem 
de 15% de desconto no valor do Package.
Reservas efectuadas entre 1 e 30 de Novembro usufruem de 10% de desconto 
no valor do Package.
O Hotel salvaguarda-se no direito de cancelar as campanhas de lançamento 
acima indicadas sem aviso prévio.
Estas campanhas serão válidas mediante disponibilidade.

Package com 3 noites de alojamento
em quarto duplo ou Suite

Tratamento VIP

Pequeno almoço no Restaurante

Cocktail e jantar de gala
na noite de 31 de Dezembro

Brunch no dia 1 de Janeiro

Parking privativo

Late check out
 mediante disponibilidade

CONDIÇÕES GERAIS

DUPLO VISTA JARDIM
580€

DUPLO VISTA MAR
670€

DUPLO DESIGNER
755€

JÚNIOR SUITE
1495€

ATÉ 31 DE OUTUBRO


