PASSAGEM DE ANO

ESTE ANO VENHA CELEBRAR
UMA PASSAGEM DE ANO
ENCANTADO PELA PURA
MAGIA DA NATUREZA
WWW.GAVIAONATUREVILLAGE.COM

PROGRAMA DE 2 NOITES
DIA 30 DEZEMBRO 2022
à chegada Welcome drink nosso Sky Lounge
17h aqueça e mime a alma com seleção de chás e Bolos Caseiros a volta da lareira
Jantar no nosso Restaurante Cadafaz
DIA 31 DEZEMBRO 2022
Cocktail
Jantar de Fim do Ano ao som de música
Meia-noite - Brinde ao Novo Ano com uva passa, Espumante & Sparkles
Ceia
Animação: HELL DJ * SINCE 1993 | Simply the best 70's 80's 90's music
DIA 1 DE JANEIRO 2023
Brunch & Mimosas no nosso Restaurante Cadafaz
Esta oferta inclui os seguintes serviços:
2 Noites de Alojamento em Tenda Glamping ou Cork Shelter Pequeno-almoço continental Buffet diário
Acesso ilimitado ao nosso Wellness Center com hammam, sauna e jacuzzi com Roupões e chinelos
Parque de Estacionamento com carregadores elétricos
Internet Wi-Fi
ALOJAMENTO PARTILHADO DUPLO
CORK SHELTER
570,00€
TENDA GLAMPING 520,00€
TERMOS & CONDIÇÕES
- Pagamento: 50% no momento da adjudicação | Pagamento remanescente até ao dia 16 de Dezembro 2022;
- Valor do programa mediante tipologia escolhida
- Crianças dos 5-12 anos: 50% de desconto da tarifa de
adulto - Estadia em Cama extra;
- Bebés dos 0 aos 4 anos: Gratuito - Estadia em Berço
- Suplemento individual on request
- Política de cancelamento: Cancelamentos até ao dia 10 Dezembro
é reembolsado o depósito, após esse período o glamping
reserva-se ao direito de manter o depósito.
Todas as reservas|
A partir do dia 15/12/2022 será cobrado a totalidade do programa. Após este período são. Não-reembolsáveis, sendo que em caso
de cancelamentos de força maior e justificado o glamping é obrigado a devolver o qualquer depósito.
Programa sujeito a alteração
EARLY BIRD | 10% de desconto até 30 Novembro
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

