NO ÁGUAHOTELS MONDIM DE BASTO

SONHOS DE PÁSCOA

Válido de 17 a 22 de Abril de
2019.
Vendas efectuadas até 31 de
Março 2019 - 5% de desconto

INCLUI:
Alojamento em Quarto Twin Vista Montanha;
Pequeno-Almoço Buffet;
Vip de Páscoa no Alojamento à chegada;
Welcome drink à Chegada;
Oferta de 1 criança até aos 08 anos em APA;
10% de desconto em serviços de SPA*;
Late check out mediante disponibilidade;
Acesso gratuito às facilidades do Circuito de SPA.

Preços por pessoa, por noite

2 Noites

3 Noites

4 Noites

Sonhos de Páscoa

56,00 €

51,00 €

45,00 €

Páscoa Encantada
*Inclui Sonhos de Páscoa e Almoço** de Páscoa

67,00 €

58,00 €

50,00 €

Supl. 3º pessoa, preço por pessoa, por noite

2 Noites

3 Noites

4 Noites

Sonhos de Páscoa

39,00 €

36,00 €

32,00 €

Páscoa Encantada

47,00 €

41,00 €

35,00 €

Supl. Meia Pensão** por pessoa, por noite

20,00 €

Supl. Pensão completa** por pessoa ,por noite

40,00 €

Supl. noite de sábado, por pessoa adulta

15,00 €

Supl. Suite, por pessoa adulta, por noite

25,00 €

Desconto 2ª Criança até aos 08 anos,
por noite

Mondim de Basto | Trás-os-Montes
+351 282 380 222
bookings@aguahotels.pt
www.aguahotels.pt

-50% do valor do adulto , quando alojadas no mesmo
quarto com 2 adultos pagantes e de acordo com o
pacote escolhido e sobre o supl. de MP e PC

Condições Gerais: Preço por pessoa, por noite para uma ocupação mínima de 2 pessoas.
Pagamentos: para garantia de reserva solicita-se 50% do valor total. O restante a liquidar no dia de Check in.
Cancelamento: Sem custos até 15 dias antes da data de chegada. Em caso de cancelamento a menos de 15 dias
ou no-show será cobrada 50% da estadia. Não acumulável com outras ofertas ou promoções. Programa sujeito
a disponibilidade.
* Solicita-se a marcação prévia dos Serviços de SPA.
** Bebidas não incluídas.

