Hotel

Senhora do Castelo
Mangualde - Portugal

Natal
em
Família
Ementas

Válido de 23/12/2021 a 26/12/2021
O Programa Incluí

Jantar da Consoada

· Alojamento de 2 noites em quarto duplo

Mesa de Entradas
Creme de Cenoura
Bacalhau da Consoada
Perú assado com Castanhas
Mesa de sobremesas Natalícias
Vinhos colheita selecionada, água mineral
Café e digestivo

· Pequeno-almoço buffet no restaurante do hotel
· Tratamento VIP no quarto à chegada
. Oferta da utilização da Piscina Interior e Sauna
· Dia 24 de Dezembro
. Jantar da Consoada
. Dia 25 de Dezembro
. Almoço de Natal
· Check-out até às 16h00

Almoço de Natal

(sujeito a disponibilidade)

02 Dias 01 Noite
. Preço por pessoa em quarto Duplo - 110,00€
. Suplemento Single - 35,00€
. Crianças dos 11 aos 13 anos - 60,00€
(*) Máximo 01 criança por quarto em cama extra acompanhada por 2 adultos.

Crianças

Grátis
até 10 anos
(*)

Noite Extra
. Preço por pessoa em quarto Duplo - 30,00€
Condições de Reserva
.
.
.
.
.
.

Programa sujeito à disponibilidade de alojamento, não acumulável com outras promoções ou programas em vigor.
No ato da reserva, para garantia de reserva, é obrigatório pagamento de 25% do valor total.
O valor de garantia, é não reembolsável.
As reservas só serão consideradas válidas após boa cobrança do depósito de garantia.
Restante pagamento no acto de check-in.
Acesso à piscina Interior aquecida com uso obrigatório de touca.

Cancelamentos
. Em caso de alteração ou cancelamento, até 10/12/2021, poderão cancelar as reservas sem custos, exceto
os 25% do depósito de garantia.
. Depois do dia 11/12/2021, poderão ser aplicadas taxas de cancelamento.
. Programa sujeito a alterações de acordo com eventuais novas normativas da Direção Geral de Saúde (DGS).

Mangualde,
uma joia no Coração do Dão.

Mesa de Entradas
Canja de Galinha
Arroz de Tamboril com Gambas
Cabrito Assado à Serrana
Mesa de sobremesas Natalicias
Vinhos colheita selecionada, águas mineral
Café e digestivo

Especial Férias de Natal
240,00€
por pessoa em quarto duplo BB

Crianças dos 11 aos 13 anos - 105,00€
Válido de 20-12-2021 a 26-12-2021
Inclui pacote de Natal

Informações e Reservas

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

