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1 Noite de alojamento.  

Pequeno-almoço buffet. 

Roupão e chinelos no quarto à chegada. 

1 hora diária de acesso ao Circuito Dom Spa 

Welness Center.   

1 Jantar para cada hóspede no Restaurante O 

Convite. Deguste os melhores ingredientes 

que se fundem numa confeção única e serviço 

aprimorados ao longo de mais de 40 anos de 

experiência deste restaurante.  

Livre acesso à Internet wireless. 

Jardim c/ esplanada e parque infantil, 

garagem e estacionamento gratuitos. 

 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS: 

• Preços por pacote, por noite e por quarto, com Iva à taxa em vigor. 

• Não disponível de 10 a 15 de maio, de agosto e de outubro, feriados, vésperas de feriados, pontes e dias 

festivos. Consulte-nos! 

• 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. 

• Jantar à escolha da Carta da Meia-Pensão (couvert, sopa/entrada, 1 prato de peixe ou carne, 

sobremesa). Bebidas não incluídas. 

• Cancelamentos até 48 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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• Em duplo/twin: até aos 3 anos grátis. Dos 4 aos 9 anos, acresce 14.00€, para refeição sem bebidas 

incluídas. Maiores de 12 anos, acresce 65.00€. Acomodação em divã. Máximo 1 criança/adulto por quarto. 

Duplo/Twin Classic não comporta divã, apenas berço.  

• Em suite: até aos 3 anos grátis. Dos 4 aos 9 anos acresce 14.00€ por criança para refeição sem bebidas 

incluídas. Maiores de 12 anos acresce 43.00€ por pessoa. Acomodação em sofá cama. Máximo 2 crianças 

por quarto. 

 

 

 
Abril a  

outubro 

 

Novembro a 

março 

Supl. noite de   

sábado ou  

véspera de feriado 

    Duplo/Twin Classic 136.00 € 

 

121.00 € 

20.00€ 

    Single Classic 103.00 € 

 

88.00 € 

    Duplo/Twin Design 

    (quarto superior) 
146.00 € 

 

141.00 € 

    Single Design 

    (quarto superior) 
113.00 € 

 

98.00 € 

    Suite Design (2 pess.) 180.00 € 

 

 
 

165.00 € 


