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1 Noite de alojamento
Pequeno-almoço buffet
Boas vindas no quarto com água e fruta
Roupão e chinelos no quarto à chegada
Duas horas diárias ao Circuito Dom Spa
Mega cupão com vouchers de desconto em lojas,
museus e atividades para a família
Vale de 6€ para consumo de bar (1)
Livre acesso à Internet wireless
Jardim c/ esplanada e parque infantil, garagem e
estacionamento gratuitos
Kids room

Domingo a sexta-feira
Duplo/Twin Classic com berço

Suplemento de
noite de sábado

73.00 €

2 adultos + 1 criança até 3 anos

Duplo/Twin Design c/ cama extra

83.00 €

2 adultos + 1 criança até 11 anos

Duplo/Twin Design c/ cama extra

113.00 €

2 adultos + 1 adulto

Suite Design familiar com sofá-cama

130.00 €

2 adultos + 2 crianças até 11 anos

10.00 €
Suite Design familiar com sofá-cama

146.00 €

3 adultos + 1 criança até 11 anos

2 quartos comunicantes Classic

140.00 €

4 pessoas independentemente da idade

Suite Design familiar com sofá-cama

155.00 €

4 pessoas independentemente da idade

2 quartos comunicantes Design com cama-extra
5 pessoas independentemente da idade + 1 criança até 11 anos

160.00 €

A sua família não está representada nesta tabela? Consulte-nos!
CONDIÇÕES GERAIS:
•
•

•
•
•
•

Preços por pacote, por noite e por quarto, com Iva à taxa em vigor.
(1) Válido para consumos de 12.00€ ou mais até às 19h00.
Criança a partir dos 12 anos (inclusive) é considerada como adulto para cálculo dos preços.
Reserva sujeita à disponibilidade e confirmação do hotel.
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 24 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.
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