Preços
por Pessoa

2 noites

3 noites

(check-in 31 Dezembro)

(check-in 31 Dezembro)

Duplo Standard (Duplo)

97,50 €

140,00 €

Duplo Superior (Duplo)

112,50 €

160,00 €

Family Room (4 pax)

97,50 €

140,00 €

Sénior Suite (Duplo)

170,00 €

250,00 €

Jantar de Réveillon
By Diálogos & Sabores
Entrada
Vieiras coradas com pêra caramelizada rúcula e
vinagrete de lima
Peixe
Tranche de tamboril com camarão e batata doce
Corta sabores
Champanhe | Kiwi | Sorbet de Limão
Carne
Coxa de pato confitada com risoto de abobora e
nozes
Sobremesa
Pavlova
Bebidas
Vinhos das nossas caves | Águas | Refrigerantes |
Café (Nespresso)
Digestivos
Aguardente Nacional | Whisky Novo
Whisky Velho | Licores
Ceia
Camarão Cozido | Caldo verde com broa | Pão com
chouriço | Mini pregos | Pasteis de nata | Napolitanas
Chocolate Quente | Vinhos das nossas caves |
Espumante | Águas com e sem gás |
Refrigerantes | Sumos de Fruta

Descontos / Suplementos
Single (suplemento)
Cama Extra (Adulto, partilhando quarto duplo)
Jantar de Réveillon e animação
Crianças 4-10 anos inclusive
(partilhando quarto duplo, máximo 1 criança/quarto)

Bebés - 0-3 anos inclusive
(limitado à disponibilidade de berços)

+ 62,50 €
45,00 € /noite
96,00 € /pessoa
- 40%
Grátis

O preço base do alojamento é por pessoa, com base em ocupação de quarto duplo e pequeno-almoço (02 ou 03 noites). Inclui pequeno almoço
Buffet no dia 01 de Janeiro (das 08h00 ás 11h30), livre acesso ao ginásio, piscina interior, golfe ilimitado (consoante dispo nibilidade) e 20%
desconto nos serviços do SPA. NÃO inclui o Jantar de Réveillon e animação, suplemento vendido em separado. O check-in no dia de
entrada poderá ser realizado a partir das 14h00 e o check-out até às 16h00 (mediante disponibilidade do Hotel).
CONDIÇÕES GERAIS
A reserva está sujeita a confirmação escrita por parte do cliente e do Hotel. A reserva só se tornará efectiva a partir do momento que seja efectuado um depósito de 50% do valor da reserva. Este programa é de oferta limitada. IVA incluído.
Política de cancelamentos:
Até dia 15 de Dezembro, o reembolso da reserva não será efectuado, será apenas substituída por outra reserva de valor equivalente. A partir de
16 de Dezembro o pagamento inicial da reserva não será reembolsado nem passível de troca por nova reserva.
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