
Especial Carnaval
www.cotel.pt

Hotel
Senhora do Castelo

. Preço por pessoa em quarto Duplo - 90,00€

. Suplemento Single - 30,00€

. Crianças dos 11 aos 15 anos - 50,00€

04 Dias 03 Noites
. Preço por pessoa em quarto Duplo - 125,00€
. Suplemento Single - 45,00€
. Crianças dos 11 aos 15 anos - 75,00€

03 Dias 02 Noites

· Alojamento de 02 ou 03 noites em quarto duplo

· Pequeno-almoço buffet no restaurante do hotel

· Jantar no restaurante do hotel (bebidas não incluídas)

· Tratamento VIP no quarto à chegada

· Check-out até às 16h00 sujeito a disponibilidade

Válido de 02/03/2019 a 05/03/2019

O Programa Inclui
. Carnaval de Quintela de Azurara
A Fogueira, as Papas de Milho, a Sacada e o Entrerro do Entrudo.

. Carnaval de Nelas
Quatro bairos, quatro corsos, carros alegóricos, centenas de

foliões pelas ruas.

. Dança dos Cus - Cabanas de Viriato
A famosa “dança grande”, depois baptizada “dança dos cus”,

em que os pares, divididos em duas filas, ao terceiro compasso

da música, viram-se para o centro e chocam os traseiros.

Festas de Carnaval

. Mais informações: www.turismodocentro.pt

Condições de Reserva
. Programa sujeito à disponibilidade de alojamento, não acumulável com outras promoções ou programas em vigor.
. * Compartilhando o quarto com dois adultos. Máximo uma criança por quarto em cama extra.
Condições de Pagamento
. Depósito de garantia de 50% do Valor da reserva, na confirmação da mesma. Restante pagamento no acto de check-in.
Cancelamentos
. Até 72 horas da data de chegada, máximo até as 12 horas hora local, sem qualquer penalização. Nas ultimas 72 horas, não haverá lugar a reembolso.

Informações e Reservas

www.cotel.pt
T: + 351 232 619 950 - 912 225 090
eMail: reservas@cotel.pt

Hotel
Senhora do Castelo

Crianças
gratis

até 10 anos (*)


