Hotel

Senhora do Castelo
Mangualde - Portugal

Programa Romantico

Válido de 01/01/2022 a 30/12/2022
O Programa Incluí

Pontos de Interesse

· Alojamento de 02 noites em quarto duplo.

. Os Pasteis de Feijão na Pastelaria do Patronato

· Pequeno-almoço servido no Quarto.

. Palácio dos Condes de Anadia

· Tratamento VIP no quarto à chegada.

. Centro interpretativo do Vinho do Dão - ACM

· 01 Jantar à luz de Velas (Bebidas não incluídas).

. Bordados de Tibaldinho

. Bolo do Amor e Espumante no quarto.

. A Abelha Azul - Produtor de Mel

. Oferta da utilização da Piscina Interior.
· Possibilidade de late check-out a conﬁrmar.

03 Dias 02 Noites

. Opções de visita em:
www.turismodemangualde.pt
www.visitcentro.com

. Preço por pessoa em quarto Duplo - 100,00€

Noite Extra
. Preço por quarto Duplo BB - 45,00€
Condições de Reserva
.
.
.
.
.
.
.

Programa exclusivo para casais, para inclusão de cama extra favor contactar a receção.
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 48 horas da data de entrada, poderão cancelar as reservas sem custos, exceto os 25% do depósito de garantia.
. Depois poderão ser aplicadas taxas de cancelamento.
. Programa sujeito a alterações de acordo com eventuais novas normativas da Direção Geral de Saúde (DGS) no ambito do Covid-19.

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

