O amor e a paz, a harmonia e a tranquilidade
A NOSSA SUGESTÃO DE RITUAIS WELLNESS | ACORDE DEVAGAR, MINDFULLY E COM GRATIDÃO;
COMEÇE O DIA COM UM COPO DE ÁGUA MORNA E ALGUMAS GOTAS DE LIMÃO; FAÇA UMA
CAMINHADA NA NATUREZA AOS PRIMEIROS RAIOS DE SOL POIS ESTIMULA A PRODUÇÃO DE
VITAMINA D, ALÉM DE ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE MELATONINA.
Desde 90€/ pessoa
INCLUÍ:
1 noite alojamento a compartilhar
Pequeno-almoço buffet
Garrafa de água no quarto a chegada e Limão fresco biológico
Wellness Circuito
Massagem de Relaxamento de 50 minutos
Massagem de Aromaterapia com Lavanda de 30 minutos
TERMOS & CONDIÇÕES
Suplemento individual mediante pedido
Preço em euros por pessoa a compartilhar, incluindo IVA à taxa em vigor, válido para 2021.
As massagens deverão ser agendadas no momento da reserva e estão sujeitas a disponibilidade.
Programa não disponível durante os finais de semana salvo exceção;
Não válido para época alta;
Programa disponível apenas para maiores de 16 anos.
Não acumulável com outras ofertas ou promoções oficiais.
Após confirmação por escrito do seu programa pelo nosso departamento de reservas, os programas podem estar
sujeitos a alterações e ajustes sazonais.
Todas as reservas e cancelamentos devem ser solicitados por escrito por email.
Todas as informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.
POLÍTICA DE RESERVA E CANCELAMENTO:
As reservas são apenas tomadas como confirmadas após o pagamento de 50% do valor total por transferência
bancária ou fornecimento dos dados de cartão de crédito.
As reservas podem ser alteradas ou canceladas num prazo superior a 5 dias antes da data de chegada. Em caso de
cancelamento após 5 dias antes do check-in, ser-lhe-á cobrado 100% do valor da reserva. Em caso de não comparecia
ou saída antecipada será cobrado 100% do valor da reserva.
CRIANÇAS E CAMAS EXTRA
- Crianças de 0 a 4 anos, ficam alojadas gratuitamente.
- Crianças de 5 a 12 anos (inclusive), 50% da taxa aplicável no alojamento e refeição, por dia.
- Crianças com idade inferior ou igual a 12 anos (máximo de 1 crianças por quarto) serão acomodadas gratuitamente
em regime de alojamento apenas se partilharem cama com um ou dois adultos, mas serão cobradas as refeições.
- Os quartos para acomodar famílias com crianças estão sujeitos à disponibilidade.
- Para crianças em alojamentos individuais será cobrada a tarifa total de adulto.
- As reservas de berços e camas extra são sob pedido e estão sujeitas a confirmação de disponibilidade.
OUTRAS
- Hora de check-in a partir das 16h00
- Hora de check-out até às 11h00
- Poderá́ ser solicitado o late check-out ou early Check-in na nossa receção, sujeito a disponibilidade
- Todos os pagamentos extras devem ser pagos no ato do check-out
- Todas as restrições alimentares e outras questões especiais devem ser comunicadas com antecedência para que
possamos corresponder ao pedido da melhor forma possível.
- Hotel não fumador (exceto em zonas autorizadas)
- Zona de Risco de Incêndio.

