
PROGRAMA ESPECIAL
2 noites de alojamento, pequeno-almoço, 
entrada para os Passadiços do Paiva 
incluindo piquenique (transporte não 
incluído), petiscos e sangria no À TERRA, 
early check-in e late check-out (sujeito 
a disponibilidade), free Wi-Fi e acesso 
gratuito ao Spa.

CONDIÇÕES
Reservas válidas até 26 de dezembro de 2020. Estadias válidas de 10 de Setembro de 2019 a 28 de Dezembro de 2020. 
Cancelamento gratuito até 2 dias antes da chegada, após este período, o hotel cobrará o valor total do programa. De Junho a 
Setembro o cancelamento é gratuito até 7 dias antes da chegada. Terceira pessoa em cama extra com 10% de desconto sobre o 
preço de adulto. Crianças dos 3 aos 12 anos com 50% de desconto sobre o preço de adulto em cama extra. Esta campanha pode ser 
alterada sem aviso prévio. Não aplicável com outras campanhas ou ofertas. IVA incluído.

PREÇO POR PROGRAMA EM QUARTO 
VISTA MONTANHA | TWIN OU DUPLO
2 pessoas
Outubro, Abril e Maio ................. 442 €
Novembro a Março ......................  406 €
Junho a Setembro .......................  580 €

FAMILY & 
FRIENDS



PROGRAMA ESPECIAL
2 noites de alojamento, pequeno-almoço, 
transfer e entrada para os Passadiços 
do Paiva, 1 jantar no restaurante RAIVA 
(bebidas não incluídas), Early check-in e 
late check-out (sujeito a disponibilidade), 
free Wi-Fi, acesso gratuito ao Spa e 
desconto de 10% em massagens/
tratamentos de Spa.

CONDIÇÕES
Reservas válidas até 26 de dezembro de 2020. Estadias válidas de 10 de Setembro de 2019 a 28 de Dezembro de 2020. 
Cancelamento gratuito até 2 dias antes da chegada, após este período, o hotel cobrará o valor total do programa. De Junho a 
Setembro o cancelamento é gratuito até 7 dias antes da chegada. Terceira pessoa em cama extra com 10% de desconto sobre o 
preço de adulto. Crianças dos 3 aos 12 anos com 50% de desconto sobre o preço de adulto em cama extra. Esta campanha pode ser 
alterada sem aviso prévio. Não aplicável com outras campanhas ou ofertas. IVA incluído.

PREÇO POR PROGRAMA EM QUARTO 
VISTA MONTANHA | TWIN OU DUPLO
2 pessoas
Outubro, Abril e Maio ................. 558 €
Novembro a Março ....................... 522 €
Junho a Setembro ........................ 696 €

LET’S
WALK



CHAMPAGNE
o’clock 
PROGRAMA ESPECIAL
2 noites de alojamento, pequeno-almoço, 
1 garrafa de champanhe e frutos 
vermelhos no quarto à chegada, 
Early check-in e late check-out (sujeito 
a disponibilidade), free Wi-Fi, acesso 
gratuito ao Spa e desconto de 10% em 
massagens/tratamentos de Spa.

CONDIÇÕES
Reservas válidas até 26 de dezembro de 2020. Estadias válidas de 10 de Setembro de 2019 a 28 de Dezembro de 2020. 
Cancelamento gratuito até 2 dias antes da chegada, após este período, o hotel cobrará o valor total do programa. De Junho a 
Setembro o cancelamento é gratuito até 7 dias antes da chegada. Terceira pessoa em cama extra com 10% de desconto sobre o 
preço de adulto. Crianças dos 3 aos 12 anos com 50% de desconto sobre o preço de adulto em cama extra. Esta campanha pode ser 
alterada sem aviso prévio. Não aplicável com outras campanhas ou ofertas. IVA incluído.

PREÇO POR PROGRAMA EM QUARTO 
VISTA RIO
2 pessoas
Outubro, Abril e Maio ................. 455 €
Novembro a Março ...................... 398 €
Junho a Setembro .......................  598 €


