MIME-SE COM UM RETIRO REVIGORANTE, DEDICADO AO
BEM-ESTAR DO CORPO E DA MENTE .
UMA VERDADEIRA IMERSÃO NO BARRO, COMIDA SAZONAL E
FRESCA E PROFUNDO RELAXAMENTO

EARTH
BREATH

2 NOITES ALOJAMENTO EM TENDA GLAMPING OU CORK SHELTER
WELCOME TEA | PRINCIPE COM FOLHAS FRESCAS
PEQUENO-ALMOÇO CONTINENTAL
WORKSHOP DE OLARIA
MASSAGEM DE RELAXAMENTO
TÓNICO REVITALIZANTE COM CURCUMA E GENGIBRE
GARRAFA DE ÁGUA NO ALOJAMENTO À CHEGADA
ACESSO ILIMITADO AO CIRCUITO WELLNESS (HAMMAM, SAUNA E JACUZZI)
JANTARES SAZONAIS
RAMOS DE EUCALIPTO FRESCOS NO ALOJAMENTO
ALOJAMENTO DESDE
CORK SHELTER: 177,75 €
TENDA GLAMPING: 173,75€

PROGRAMA:
25 DE NOVEMBRO
CHECK-IN COM WELCOME TEA
JANTAR SAZONAL
26 DE NOVEMBRO
08H30 ÀS 10H30 | PEQUENO-ALMOÇO CONTINENTAL
16H00 | WORKSHOP DE OLARIA (DURAÇÃO: 02H)
JANTAR SAZONAL
27 DE NOVEMBRO
08H30 ÀS 10H30 | PEQUENO-ALMOÇO CONTINENTAL
ALOJAMENTO PARTILHADO DUPLO
CORK SHELTER: 375,50 €
TENDA GLAMPING: 347,75€
TERMOS & CONDIÇÕES
Programa para duas pessoas
Suplemento de terceira e quarta pessoa: 138,75€ por pessoa por noite.
Preço em euros, incluindo IVA à taxa em vigor, válido para 2022.
Não acumulável com outras ofertas ou promoções oficiais.
A refeição da meia pensão deve ficar agendada no ato da reserva de forma a assegurar disponibilidade
As massagens incluídas têm duração de 30 minutos e estão sujeitas a marcação no ato da reserva para assegurar disponibilidade.
Apenas para maiores de 16 anos
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 100% 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 72 horas antes da data de chegada. Em caso de cancelamento
após 72 horas 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.
- 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
- 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
- Pet friendly

