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

CRIANÇAS (0–11 anos)*: por criança, por noite no mesmo alojamento

ÁGUA HOTELS RIVERSIDE ****

Quinta das Marinhas / Rua Alberto Boto dos Santos N7 / 8400-610 Parchal, Portugal

FB aguahotelsriverside

AGUAHOTELS.PT
Coordenadas GPS

37º 8´ 26´´ N / 8º 31´´ 5´ W

Tel (+351) 282 380 222

Email bookings@aguahotels.pt

CONDIÇÕES GERAIS :  

Preço por pessoa, por noite, para uma ocupação mínima de 2 pessoas por quarto.

Criança até aos 4 anos, oferta quando acomodada no mesmo alojamento dos adultos, são consideradas crianças extra, dos 0 aos 11 anos. 

* Apenas 1 criança é gratuita.

Período de utilização da piscina é feito mediante marcação e com a duração de 30 minutos.

CANCELAMENTO :  

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

será cobrada 100% 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. | Lugares limitados.

PACOTE INCLUI:  

- Alojamento em quarto duplo vista parcial rio;

- VIP no alojamento à chegada;

- Acesso à piscina interior e facilidades do hotel (mediante marcação);

  (mediante marcação)

- Pequeno-almoço (1);

- 1 criança gratuita até aos 4 anos;

INCLUI AINDA:  

- Jantar de Gala com seleção de bebidas;

- Brinde de ano novo com espumante e passas;

- Ceia na noite de passagem de ano;

- Espetáculo de música ao vivo durante o jantar;

- Serviço de digestivos;

(1) Pequeno-almoço do dia 01/01/2020 será servido das 9H00 às 11H30.

SUPLEMENTOS:  

- Upgrade para Suíte Júnior: 15€ por pessoa/noite;

RÉVEILLON 2020 / 2021

Pacote 1 noite: 149,00€ por pessoa/noite

Pacote 2 noites: 89,50€ por pessoa/noite

Pacote 3 noites: 67,00€ por pessoa/noite

RESERVAS: 
 

(+351) 282 380 222

bookings@aguahotels.pt

WWW.AGUAHOTELS.PT

1 noite: 127,00 € |  2 noites: 76,00 € |  3 noites: 56,00 €

1 noite: 75,00 €  |  2 noites: 45,00 €   |  3 noites: 33,00 €


