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PáscoaPáscoa
PROGRAMA DE ALOJAMENTO + AULA DE ZUMBA

Alojamento em Quarto Duplo/Twin | Pequeno almoço Bu�et
Aula de Zumba nos dias 10 & 11 de Abril

Welcome drink no Açude Bar
Vip Páscoa no quarto à chegada

Acesso à Zona Térmica
(Piscina interior climatizada com jatos, jacuzzi, sauna, banho turco e ginásio)

Oferta de 10% de desconto para utilização no Spa
Internet wi� grátis em todo o hotel

Parque de estacionamento gratuito
Kids Club disponível para as crianças (espaço não vigiado)

Oportunidades:  Supl. Meia Pensão: 22,00€ /pax/refeição.
Bebidas da seleção do hotel incluídas.

Monte Santana | 4480-188 Azurara - Vila do Conde | Telef. +351 252 640 460
GPS: N 41º 21´1.8” W 8º 44´10.2 | www.santanahotel.pt | recepcao@santanahotel.pt

Condições gerais: Preços exclusivos para o programa acima mencionado por pessoa com base em quarto duplo/twin. Suplemento para Suite 50.00€/-noite/net. Promoção 
sujeita à disponibilidade do hotel e requer marcação prévia. As reservas só serão confirmadas após cobrança dos depósitos de garantia de 30% do valor total do prgrama para
confirmação da reserva por transferência bancária para o NIB 0045 1460 4009 1420 4897 2. Restante a liquidar até 31 de Março de 2020. Reservas efectudas a partir de dia 31 de 
Março serão confirmadas com pagamento total antecipado. As reservas canceladas após dia 31 de Março de 2020 não serão reembolsadas. Os No-Shows não serão reembolsados. 
Todos os serviços serão debitados mesmo que não sejam utilizados. Para outras condições aqui não referidas serão aplicadas as condições gerais do hotel. 

1 Noite
58,00€ p/pessoa

2 Noites
95,50€ p/pessoa

3 Noites
137,50€ p/pessoa

ALMOÇO DE PÁSCOA | 12 ABRIL

VÁLIDO DE 09/04 A 12/04

Serviço Bu�et

Entradas: Salgadinhos diversos | Rojõezinhos | Moelinhas | Tripas enfarinhadas
Bruschetta de tomate cherry e manjericão | Saladas simples e compostas

Pratos quentes: Bacalhau à Narcisa | Vitela e cabrito assado no forno 

Bu�et de sobremesas:  Pudim abade priscos | Pudim francês | Mousse de chocolate
Tarte de noz | Pão de ló | Espelho de frutas laminadas | Tábua de queijos

Bebidas incluídas: Tons branco e tinto | Quinta de Amares | Refrigerantes | Sumos 
Água com e sem gás | Café

Preço p/pesssoa: 38,00€


