
1 Noite para 2 pessoas em quarto duplo 

com pequeno almoço incluído 

80.00€

 2 Noites para 2 pessoas em quarto duplo 

com pequeno almoço incluído 

150.00€

  1 Almoço Buffet no Restaurante Regional

com bebidas incluídas ( de 2ª a 6ªa Feira)  

16.50€

   1 Almoço ou Jantar Buffet no Restaurante Regional

com bebidas incluídas  (fim de semana)

21.00€ 

1 Sessão PT 30 minutos

25.00€
 

  1 Sessão PT 45 minutos

30.00€
 

   1 Sessão PT 60 minutos 

35.00€
 

 1 prova de  2 vinhos (branco e Tinto) 

com queijo para 2 pessoas

15.00€
 

Vouchers Oferta



Condições:

Os vouchers têm validade de 12 meses;

Requer pré-pagamento do valor total;

O voucher poderá ser  enviado  por email ou por carta , para a morada que facultar;

Após transferência efetuada, agradecemos o envio do comprovativo por e-mail;

Após o envio do comprovativo de pagamento enviamos o respetivo Voucher.

Incluído no voucher (alojamento):

Internet wifi gratuita;

Acesso gratuito à piscina interior aquecida (uso obrigatório de touca de banho na piscina interior), sauna, banho

turco, e jacuzzi;

Acesso gratuito ao ginásio e aulas de body &mind;

Acesso ao Driving range  do Hotel, com oferta de 1 cesto de bolas ;

Tratamento VIP no quarto com água.

Dados para pagamento:

Banco: BPI | NIB: 0010 0000 0103 1960 0013  | IBAN: PT50 0010 0000 0103 1960 0013 9

Notas:

Caso pretenda incluir NIF na fatura de adiantamento, queira por favor indicar atempadamente;

De forma a emitirmos a fatura dos pagamentos efetuados, por favor informe:  Nome, morada, código postal,

localidade e número de contribuinte

Política de cancelamento dos Vouchers:

Se cancelada até às 24 horas do dia anterior à data de chegada não será cobrada qualquer penalidade;

Reservas podem ser alteradas sem qualquer penalização até às 24h do dia anterior à data de chegada;

Em caso de cancelamento tardio (após as 24 horas do dia anterior ao check in), o hotel reserva o direito de

considerar o voucher como utilizado.
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