
Modo de Pagamento:
• 30% para confirmação da reserva e restante até 72hrs antes do dia de chegada.

CANCELAMENTO DE RESERVA:
• Na eventualidade de necessitar de cancelar ou alterar a sua reserva ou alterar, poderá fazê-lo até 72 horas antes 
da chegada, sem penalidade (hora local) | não aplicável a reservas de "Early Booking” (depósito não reembolsável).
• Cancelamentos efetuados para além do limite indicado, estarão sujeitos ao débito de uma noite no seu cartão de 
crédito. O mesmo procedimento será aplicado em caso de não comparência – no caso específico das reservas de "Early 
Booking” implica o pagamento do valor remanescente.

Condições do Programa:
• Preços por quarto para o programa acima mencionado;
• Taxas e serviços incluídos;
• A Ceia de Natal está incluída, das 19h30 às 23h00;
• Noite de 24/12/2018, obrigatória; O programa de 3 noites pode ter entrada a 22 ou 23/12/2018;
• Promoção sujeita a disponibilidade;
• Numero limitado de quartos para esta promoção;
• Esta promoção não é acumulável com outras promoções em vigor

inclui
- Alojamento
- pequeno-almoço buffet na nossa Sala de pequenos almoços
- Acesso ao nosso Health Club          
     (piscina interior climatizada com jatos, sauna, banho turco, jacuzzi e ginásio)

- Voucher 10% de desconto no Spa
- Ceia de Natal com bebidas incluídas
- Internet Wi-fi
- Estacionamento gratuito 

1 noite

2 noites

3 noites

Quarto Duplo/Twin

169€

244€

319€

Quarto single

227€

167€

107€

Quarto triplo

411€

321€

231€
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