
Tarifas de alojamento/Room Rates
De/From 01/01/2023 a/to 31/12/2023

Época Baixa Época Média-Baixa Época Média-Alta Época Alta

Low Season Medium-Low Season Medium-High Season High Season

02/01 a 31/03 01/04 a 31/05 01/06 a 30/06
01/07 a 31/08

Quartos/Rooms 01/11 a 31/12 01/10 a 31/10 01/09 a 30/09

Duplo/Twin 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Individual/Single 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

Cama extra/Extra bed 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

Berço/Baby cot 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Todos os valores incluem pequeno almoço e IVA. / Prices with Breakfast and VAT included.

Estadias com mínimo de 2 noites: Estadias com mínimo de 3 noites:
- de 07 a 09 de Abril; - de 08 a 13 de Junho;
- de 29 de Abril a 01 de Maio; - de 01 a 31 de Agosto.
- de 14 a 31 de Julho;
- de 01 a 10 de Setembro;
- de 01 a 03 de Dezembro;
- de 08 a 10 de Dezembro.

As entradas no hotel realizam-se entre as 16:00Hs e as 24:00Hs.
A saída do hotel realiza-se entre as 08:00Hs e as 12:00Hs.

Às entradas após as 24:00Hs (late check-in) serão cobradas as seguintes taxas adicionais:
- até à 1:00Hs: 10,00€;
- até às 2:00Hs: 20,00€;
- até à reabertura da receção: 40,00€.

Às entradas antecipadas em até 4 horas será cobrada uma taxa equivalente a metade do preço da diária.

Tel:+351 269 084 935 – Mobile:+351 934 744 700

Épocas especiais/Special seasons:

Ano Novo/New Year: programa especial/special program

7 e/and 8 Abril/April: tarifa de época média-alta/medium-high season rate

29 e/and 30 Maio/May: tarifa de época média-alta/medium-high season rate

8, 9, 10, 11 e/and 12 Junho/June: tarifa de época alta/high season rate

1 e/and 2 Dezembro/December: tarifa de época média-baixa/medium-low season rate

8 e/and 9 Dezembro/December: tarifa de época média-baixa/medium-low season rate

 Às saídas após as 12:00Hs (late check-out) em até 4 horas será cobrada uma taxa equivalente a metade 
Do preço da diária. A partir das 4h a mais será cobrada outra diária.

As saídas antes do horário de reabertura da recepção serão pagas na totalidade até às 24:00Hs 
Da noite anterior.
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