Hotel

Senhora do Castelo

www.cotel.pt

Mangualde - Portugal

Dois dias na Montanha

Válido de 01/01/2022 a 30/12/2022

O Programa Inclui
·
·
·
.
.
.
·

02 Noites de Alojamento
Pequeno-almoço buffet no Restaurante do hotel
Tratamento VIP no quarto à chegada
02 Jantares (Bebidas não incluídas)**
Acesso Piscina interior.
Parque exterior gratuito.
Late Check-out até às 16h00mediante disponibilidade

02 Dias
Dias 01
Noite
03
- 02
noites

Pontos de Interesse
. Os Pasteis de Feijão na Pastelaria do Patronato
. Palácio dos Condes de Anadia
. Centro interpretativo do Vinho do Dão - ACM
. Bordados de Tibaldinho
. A Abelha Azul - Produtor de Mel
. Opções de visita em:
www.turismodemangualde.pt
www.visitcentro.com

. Preço por pessoa em quarto Duplo - 80,00€
. Quarto Single - 100,00€
. Crianças dos 11 aos 15 anos -45,00€

Crianças

Grátis(*)
até 10 anos

Condições de Reserva
. Programa sujeito à disponibilidade de alojamento, não acumulável com outras promoções ou programas. Incluí serviço e taxas legais em vigor.
. O Hotel não disponibiliza toalhas de piscina.
(*) Máximo 01 criança até 10 anos por quarto em cama extra, par�lhando o quarto com os pais.
(**) Meia-pensão escolha da sugestão do chefe, incluí: sopa; prato principal e sobremesa; bebidas e café não incluídos.
Garan�a de reserva
. A reserva só é considerada garan�da mediante o depósito de 25% do valor no acto de reserva. Restante pagamento no acto de check-in.
Cancelamentos
. Em caso de alteração ou cancelamento; até 31/10/2021, poderão cancelar as reservas sem custos (exceto os 25% do depósito de garan�a).
. Programa sujeito a alterações de acordo com eventuais novas norma�vas da Direção Geral de Saúde (DGS)

Mangualde,
uma joia no Coração do Dão.

Informações e Reservas

www.cotel.pt

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

