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Pacote de Páscoa  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONDIÇÕES GERAIS: 

• Preço por duas noites e por quarto, com almoço buffet e Iva à taxa em vigor. 

• Pacote disponível de 19 a 21 de abril ou de 20 a 22 de abril de 2019. 

• Reserva sujeita à disponibilidade e confirmação do hotel. 

• Almoço Buffet de Páscoa não inclui bebidas. Desconto de 5% em refeições adicionais no Restaurante O 
Convite. 

• Circuito Dom Spa inclui piscina interior aquecida, jacuzzi, banho turco, sauna, duche escocês/tropical e sala 
fitness. Massagens não incluídas. O uso de touca e chinelos é obrigatório. Desconto de 5% em massagens, 
mediante marcação prévia e disponibilidade. 

• 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. 

 
POLÍTICA DE CRIANÇAS (mediante disponibilidade): 

• Almoço Buffet de Páscoa, sem bebidas incluídas: até aos 3 anos, grátis. Dos 4 aos 8 anos, 27.50€. A partir 
dos 9 anos, 55.00€. 

• Alojamento em duplo/twin: acomodação em divã: máximo 1 criança/adulto por quarto. Duplo/twin Classic 
não comporta divã, apenas berço. Até aos 11 anos, grátis. A partir dos 12 anos, 30.00€. 

Duplo/Twin Classic – 245€ 

Single Classic – 180€ 

Suite Design – 340€ 
(2 adultos + 2 crianças até 3 anos) 

Duplo/Twin Design – 265€ 

Single Design – 200€ 

2 noites de alojamento 
Pequeno-Almoço Buffet 
Almoço Buffet de Páscoa (bebidas não incluídas) 
2 horas diárias de acesso ao Circuito Dom Spa 
Roupão e chinelos no quarto à chegada 
Sala para crianças (não vigiada e sob disponibilidade) 
Jardim c/esplanada e parque infantil 
Livre acesso à Internet wireless 
Garagem e estacionamento gratuitos 
Lareira no lobby 
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• Alojamento em suite: acomodação em sofá cama. Máximo 2 crianças por quarto. 2 crianças até 11 anos, 
grátis. A partir dos 12 anos, 15.00€. 


