Pacote Explora Equestre
•
•
•
•
•

Single Classic
(1 adulto)

Duplo Classic
(2 adultos)

Single Design
(1 adultos)

Duplo Design
(2 adultos)

Familiar Design
3 adultos (ou > 12 anos)

Familiar Design
4 adultos (ou > 12 anos)

1 Noite de alojamento
Pequeno-almoço incluído
Roupão e chinelos no quarto à chegada
Duas horas diárias ao Circuito Dom Spa
Atividade equestre
Passeio a cavalo pela Serra D’Aire e Candeeiros
com guia credenciado para todos os participantes

Abril a
outubro

Novembro a
março

105.00 €

120.00 €

155.00 €

145.00 €

115.00 €

105.00 €

165.00 €

155.00 €

245.00 €

235.00 €

295.00 €

285.00 €

Supl. se noite de
sábado ou vésperas
de feriado

10.00 €

CONDIÇÕES GERAIS:
•
•
•
•
•

Preços por pacote, por noite e por quarto, com Iva à taxa em vigor.
Não inclui viagem, da responsabilidade do cliente (+/- 30 min. cada viagem). Se desejar optar por um serviço com viagem
de ida e volta, o valor é de 40.00€, com Pick-up e drop-off efetuado em carro/carrinha de turismo
Reserva sujeita à disponibilidade e confirmação do hotel e do parceiro.
Circuito Dom Spa inclui piscina interior aquecida, jacuzzi, banho turco, sauna, duche escocês/tropical e sala fitness. O
uso de touca e chinelos é obrigatório.
Cancelamentos até 72 horas antes da data de entrada sem custos. Após esse período, o hotel reserva-se o direito de
débito do total do pacote, em caso de cancelamento, no-show ou alteração da reserva.

* ATIVIDADE EQUESTRE:
•
•
•
•
•

Atividade da responsabilidade do Centro Hípico de Alcaria
A atividade inclui todos os seguros obrigatórios da responsabilidade do Centro Hípico de Alcaria
Duração aproximada do passeio de 1 hora e meia.
Mínimo de 12 anos para participar na atividade
Não é necessário ter experiência em equitação.
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