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| FIM DE ANO |

FIM DE ANO 2012
PROGRAMA

3/4 noites
Renove energias e receba o novo ano em festa.
O Primavera Perfume Hotel reserva-lhe um programa completo repleto de animação e bem estar. Um combinado de noites
com jantar de gala incluído, e ainda massagens, visitas à cidade de Chaves, packs aventureiros no Pena Aventura e
Kidslandia, tudo a preços especiais.
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PROGRAMA FIM DE ANO | 3/4 NOITES |
DATA:
Entre 28 de dezembro de 2012 e 2 de janeiro de 2013

PREÇOS:

SINGLE (1 pax)

DOUBLE (2 pax)

SUITE (2 pax)

3 NOITES

280€

385€

410€

4 NOITES

335€

445€

480€

O PROGRAMA INCLUI:
Alojamento c/ pequeno-almoço
Jantar de gala de fim de ano*
Acesso livre a piscina interior e jacuzzi
Descontos especiais em massagens, visitas à cidade de Chaves, programas no Pena Aventura e Kidslandia.
* Para mais informações consulte o programa Jantar gala de fim de ano.

CONDIÇÕES GERAIS:
Check-In/Check-Out: Check-in realizado a partir das 15h00. Para entrada antecipada, será necessário informar o departamento de reservas,
mediante disponibilidade. Check-out até às 12h00.
Modalidade de Pagamento: Balcão: Numerário, transferência bancária, multibanco ou cartão de crédito. Reservas: Transferência bancária ou
cartão de crédito.
Preços: Os valores indicados são exclusivos do programa, incluem pequeno almoço no restaurante do hotel e iva à taxa em vigor. Incluem também
gala de fim de ano, acesso gratuito ao jacuzzi e piscina interior.
Descontos e Promoções: A promoção é válida para reservas efetuadas diretamente ao Primavera Perfume Hotel.
Validade: Este programa é válido para 3/4 noites, entre os dias 28 de dezembro de 2012 e 2 de janeiro de 2013.
Condições de Uso para Piscina: É obrigatório o uso de toucas na piscina interior e no SPA.
Reservas: Reservas garantidas mediante cartão de crédito ou pagamento de 50% do valor total.
Reclamações: Devem ser comunicadas de imediato e por escrito ao Primavera Perfume Hotel num prazo máximo de um mês após finalizado o serviço.
Passado este prazo o Primavera Perfume Hotel não se compromete a atender nenhuma reclamação.
Responsabilidade: O Primavera Perfume Hotel reserva-se ao direito de não permitir o acesso às áreas comuns, de pessoas com estado de humor
alterado provocado pelo consumo de estupefacientes e/ou álcool. De acordo com a legislação em vigor, o Primavera Perfume Hotel não serve
bebidas alcoólicas a menores de 16 anos.
Condições para Crianças: Cama extra e berço estão sujeitos a disponibilidade e devem ser solicitados no acto da reserva. Crianças até 10
anos, estadia com um custo de 10,00 euros; Crianças dos 11 anos aos 15 anos, estadia com um custo de 15,00 euros [desde que partilhem o
quarto com pais]. Berço gratuito. Os preços indicados são por dia.
Relativamente ao jantar de gala, consultar as condições no programa “Jantar de Gala”.
Outras informações: As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer outras. Este programa não dispensa a consulta
do regulamento interno do Primavera Perfume Hotel.
Av. Teixeira de Sousa, 2
5425-308 Vidago
PORTUGAL
GPS -41° 37’ 58’’ N, 7° 34’ 23’’ W

T. +351 276 907 230
F. +351 276 908 005
geral@primaveraperfumehotel.com
WWW.PRIMAVERAPERFUMEHOTEL.COM

