
Condições gerais de reserva: A confirmação da reserva fica condicionada ao depósito de 50%  do valor da reserva até 30.11.2022. Após essa data a confirmação das reservas fica 
condicionada ao depósito imediato de 50% do valor da reserva. Em qualquer caso, o valor do programa deve ser pago integralmente até dia 15.12.2022.
Condições de cancelamento de reserva: As reservas podem ser canceladas até dia 30.11.2022 sem qualquer penalização, pelo que, caso tenha sido efetuado depósito, o mesmo será 
reembolsado na totalidade. Para cancelamentos até 15.12.2022, há lugar a uma taxa de cancelamento de 50% do valor do depósito entregue. Para cancelamentos após o dia 15.12.2022, 
não haverá lugar a reembolso depositado como garantia de reserva.

ÉVEILLONRPROGRAMA
Preços: Os  preços apresentados são por pessoa, para o programa acima 
mencionado; Para outros tipos de quartos , consultar o Hotel; Programa 
sujeito a disponibilidade; IVA e todas  as taxas incluídas;

3 Dias / 2 Noites
Quarto Single 390€

Quarto Duplo ou Twin 315€ Pr
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Monte Santana | 4480-188 Azurara - Vila do Conde
T. +351 252 640 460 | F. + 351 252 642 693 (Chamada para a rede fixa nacional) | www.santanahotel.pt

FAÇA JÁ A SUA RESERVA: TELF.: +351 252 640 460
EMAIL: RECEPCAO@SANTANAHOTEL.PT

Estadia com pequeno-almoço buffet | Tratamento VIP no quarto | 
Jantar de Gala com música ao vivo e DJ (31/12/2022 ) | Brunch de Ano 
Novo | Acesso gratuito ao Wellness SPA (piscina interior climatizada 
com jatos, sauna, banho turco, jacuzzi e ginásio) | 10% de desconto no 
Santana SPA | Wifi gratuito | Estacionamento gratuito   

30 DE DEZEMBRO DE 2022
-  Check In no hotel com Porto 

de Boas Vindas à chegada
-  Alojamento com Tratamento VIP
- Jantar Livre

31 DE DEZEMBRO DE 2022
- Pequeno Almoço Buffet
-  Sugerimos uma descoberta a Vila do Conde 

(Capela Sra. da Guia, Nau Quinhentista, Alfandega 
Régia, Casa José Régio, entre outros)

-  Welcome drink no lounge do hotel 
- Jantar de Gala com música ao vivo 
- Espumante e passas 
- Ceia de Ano Novo 

01 DE JANEIRO DE 2023
Brunch de Ano Novo
- Check Out até às 15h00

RNET Nº 692

Dispomos 
de programa

de 1 noite


