
 

 

 
 
 
 

1. TARIFAS ESPECIAIS DE VENDA AO PUBLICO (BAR) 
 

Tipo de Quarto 

 
Época Baixa 

 
Novembro a Março 

(expecto Fim-de-Ano) 

 
Época Média 

 
28.12.2013 a 04.01.2014 

Abril a Junho 
(excepto de 16 a 19.04.2014) 

Setembro a Outubro 
27.12.2014 a 03.01.2015 

 
Época Alta 

 
16 a 19.04.2014 
Julho e Agosto 

Quarto Duplo ou Twin Standard 
(ocupação individual) 

€ 89 € 99 € 129 

Quarto Duplo ou Twin Standard 
(ocupação dupla) € 99 € 109 € 144 

Suplemento Quarto Superior 
com varanda com vista mar 

€ 10 € 10 € 20 

Cama Extra € 39 € 39 € 49 

Ofertas Especiais (APA)   
7 noites paga 5 - Em todas as épocas 

4 noites paga 3 – Todos os períodos, excepto no mês de Agosto 

Early Booking Discount 
20% de desconto com Pré-pagamento não reembolsável 

 release de 60 dias no mês de Agosto e 30 dias nos restantes meses. 

As reservas com “Early Booking Discount” não  permitem cancelamento ou alteração e o pagamento das reservas efectuadas no 
mês, terá de ser efectuado na primeira semana do mês seguinte. Na eventualidade do pagamento não ser efectuado dentro do prazo, 
a reserva passará para a tarifa normal. 

 
1.1 As Tarifas mencionadas são por quarto e por noite, incluindo pequeno-almoço Buffet no Restaurante, Internet gratuita nos quartos e zonas 
públicas, acesso grátis às piscinas, interior (aquecida) e exterior, ambas com água do Mar, ginásio, sauna, laconium, banho de vapor de sais e 
duche sensações. 
1.2 Todas as tarifas incluem IVA à actual taxa legal em vigor. Esta taxa é passível de ser alterada por regulamentação governamental, pelo que, 
em caso de alteração durante o período de validade deste contrato, as tarifas poderão ser ajustadas de acordo com a percentagem de variação 
do IVA. 
1.3 As ofertas especiais só serão aplicadas quando expressamente solicitadas por escrito no pedido de reserva. 
1.4 As tarifas BAR constantes deste contrato são comissionáveis em 20% para reservas efectuadas pelo vosso Operador, pelo que, 
qualquer tarifa de venda ao público a publicar nas vossas brochuras ou sítios de internet, ou de vossas representadas, não podem 
ser inferiores às tarifas mencionadas neste contrato. 
Caso se verifique que a vossa empresa violou estas condições disponibilizando ao cliente final uma tarifa inferior aquela que o hotel estipulou, o Hotel reserva-se 
no direito de cobrar a diferença ao cliente ou à vossa empresa, consoante o modo de pagamento estipulado na reserva em questão. 
O não cumprimento desta cláusula confere o direito ao Hotel de cancelar o presente contrato sem necessidade de aviso prévio por escrito. 
Será da exclusiva responsabilidade da vossa empresa as consequências de qualquer reclamação que advenha do facto de a vossa brochura, o vosso sítio na 
internet ou qualquer outro meio com ligação directa à vossa empresa apresentarem preços finais inferiores aos do presente contrato ou informação errada sobre 
o Hotel, nomeadamente os eventuais direitos indemnizatórios que se constituam a favor do cliente reclamante ou da empresa proprietária do Hotel. 

 
Política de Crianças  
 

Alojamento: 1ª. Criança até aos 12 anos - Partilhando o quarto com 2 adultos, grátis em cama extra. 
              2ª. Criança até aos 2 anos - Partilhando o quarto com 2 adultos, grátis sem cama extra ou berço.  
  2ª. Criança dos 3 aos 12 anos - Em quarto comunicante, 30% de desconto sobre a tarifa de quarto individual. 
  3ª. Criança até aos 12 anos - Em quarto comunicante, tarifa de quarto individual. 
 
Allotment 
 

Free-Sale com Release de 48 Horas, excepto na Cama Extra. 
Datas a fechar ao longo destes períodos serão comunicadas para o E-mail acima mencionado. 
 
Politica de Cancelamentos  
 

Os cancelamentos de reservas, excepto as “Early Booking Discount”, podem ser efectuados sem custos até 3 dias (época baixa e média) ou 7 
dias (época alta) antes da data de chegada. 
Cancelamentos efectuados após este período serão cobrados como segue: 1 noite de penalização para reservas até 3 noites e 30% do valor 
total da estadia para reservas de 4 ou mais noites. 
 


