RÉVEILLON 2021 / 2022
RESERVAS:
(+351) 282 380 222
bookings@aguahotels.pt
WWW.AGUAHOTELS.PT

Pacote

2 noites: 191,00€

Pacote 3 noites:

p/ pessoa, p/ pacote

200,00€ p/ pessoa, p/ pacote

PACOTE INCLUI:
- Alojamento em apartamento T1 com pequeno-almoço incluído;
- VIP no apartamento à chegada;
- Pequeno-almoço do dia 01/01/2022 servido entre as 09H e as 11H

INCLUI AINDA:

DESCONTOS ESPECIAIS:

-10% para reservas efetuadas até 15/11

- Cocktail de Receção
- Jantar de Reveillon,com seleção de bebidas;
- Espetáculo de animação e música ao vivo;
- Brinde de ano novo com espumante e passas;
- Serviço de bar aberto até às 02H00 (1);
(1) Bebidas seleccionadas pelo Hotel

SUPLEMENTOS:
- Meia Pensão: 18,50€ por pessoa/noite;
- Upgrade Apartamento T2: 20,00€ por noite;

ADULTO EXTRA: por pessoa, por noite, no mesmo alojamento

2 noites: 69,00€ | 3 noites: 45,00€

CRIANÇAS (4 aos 12 anos): por criança, por noite no mesmo alojamento

2 noites: 41,00€ | 3 noites: 27,00€

BEBÉS (0 aos 3 anos): oferta quando acomodado no mesmo alojamento dos adultos (max 1 bebé por apartamento)

CONDIÇÕES GERAIS:
-

Preço por pessoa, para uma ocupação mínima de 2 pessoas por quarto;
Capacidade máxima por Apartamento T1: 3 pessoas;
Capacidade máxima por Apartamento T2: 5 pessoas;
Caso a ocupação seja superior ao indicado – adultos ou crianças-, deverá reservar a tipologia seguinte.

CANCELAMENTO:
Cancelamento sem custos até 10 dias antes da chegada. Em caso de cancelamento a menos de 10 noites ou no-show será cobrada 50% da estadia.

PAGAMENTO:
50% do valor total da reserva aquando conﬁrmação da mesma. Restantes 50% no check-in.
Não acumulável com outras ofertas ou promoções. | Sujeito a disponibilidade do Hotel.
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RÉVEILLON 2021 / 2022
RESERVATIONS:
(+351) 282 380 222
bookings@aguahotels.pt
WWW.AGUAHOTELS.PT

2 nights pack: 191,00€

per person, per pack

3 nights pack: 200,00€

per person, per pack

PACKAGE INCLUDES:
- Accommodation in T1 apartment with breakfast included;
- VIP treatment at the room upon arrival;
- Breakfast on the 01/01/2022 will be served from 09H00 to 11H00

AND:
-

SPECIAL PRICES:

-10% for reservations made until 15/november

Reception cocktail
Reveillon dinner with selected drinks;
Live music and entertainment;
New Year’s toast with sparkling wine and raisins;
Open bar service until 02H00 (1);

(1) Hotel drinks selection

SUPPLEMENTS:
- Half Board: 18,50€ per person/ per night;
- Upgrade T2 apartment: 20,00€ per night;

EXTRA ADULT: per person, per night, in the same accommodation

2 nights: 69,00€ | 3 nights: 45,00€

CHILDREN (4 to 12 years old): per children, per night, in the same accommodation

2 nights: 41,00€ | 3 nights:: 27,00€

BABIES (0 to 3 years old): complimentary when in the same accommodation as the adults (max 1 baby per room)

GENERAL CONDITIONS:
- Price per person, for a minimum occupancy of 2 people per room;
- Twin Room with mountain view maximum capacity is of 2 adults (if the occupancy needed is higher, a Double river view or Suite must be reserved);
- Use of SPA circuit is Subject to availability and requires pre-booking.

CANCELATION:
Cancellation free of charge up to 10 days before arrival. In case of cancellation less than 10 nights or no-show 50% of the stay will be charged.

PAYMENT:
50% of the reservation total amount at the time of conﬁrmation. Remaining 50% at check-in.
Not cumulative with other offers or promotions, subject to availability.
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