FÉRIAS
EM FAMÍLIA

CHAVE NA MÃO
3 OU 5 NOITES EM APARTAMENTO T1
CRIANÇAS GRÁTIS

VALIDADE:
1 DE JUNHO A 30 DE SETEMBRO DE 2020

DESDE

290€
POR ADULTO

RESERVAS:
RESERVE ATÉ 31 DE MAIO 2020
E BENEFICIE DE 10% EXTRA
Porque queremos que tenha umas férias
inesquecíveis, e em segurança, temos uma oferta
irresistível para toda a família. Se é apaixonado por
praia, rume a Albufeira e passe umas férias com o pé
na areia na praia de Santa Eulália.
As crianças vão adorar e você também.

INCLUI:
_ 3 ou 5 Noites de alojamento em T1
_ Pequeno-almoço no 1º dia
(Cabaz de Pequeno-Almoço Continental)
_ 1 REAL cabaz para 2 adultos e 2 crianças*
_ Estacionamento
_ WIFI

* apenas na opção 5 noites de alojamento

INFORMAÇÕES E RESERVAS
ALGARVE
T. (+351) 289 598 010
E. reservas.alg@hoteisreal.com

Política de cancelamento e condições gerais:
Para estadias de 1 de Junho a 30 de Setembro de 2020.
Para garantir a sua reserva, serão solicitados os detalhes de cartão de crédito.
Para cada apartamento, 2 crianças até 12 anos são grátis.
As ocupações máximas nos apartamentos T1 são 2 adultos + 2 crianças até 12 anos ou 3 adultos. O 3º adulto só é valido se não houver crianças.
O REAL Cabaz inclui ingredientes para a confecção de 2 receitas no apartamento.
Cancelamentos comunicados até 72h antes da data de check-in são grátis. Cancelamentos comunicados com menos de 72h de antecedência ou no show implicam pagamento de 100%do total
da reserva. Reservas sujeitas à disponibilidade do hotel. O programa pode ser alterado sem aviso prévio.
Todas as taxas em vigor incluídas.
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FÉRIAS EM FAMÍLIA
CHAVE NA MÃO EM APARTAMENTO T1

TARIFA POR ÉPOCA (VALORES POR ADULTO)

INCLUSÕES | CRIANÇAS GRÁTIS

Junho e Setembro

Julho

Agosto

290 €

420 €

465 €

480 €

685 €

760 €

3 noites de alojamento em T1

(2 adultos + 2 crianças até 12 anos)
INCLUI Pequeno-almoço no 1º dia (manhã seguinte ao check-in:
Cabaz de Pequeno-Almoço Continental para 2 adultos e 2 crianças)

5 noites de alojamento em T1

(2 adultos + 2 crianças até 12 anos)
INCLUI Pequeno-almoço no 1º dia (manhã seguinte ao check-in:
Cabaz de Pequeno-Almoço Continental) e 1 REAL CABAZ para 2 adultos
e 2 crianças

Nota: Qualquer ocupação diferente da prevista será cotada especificamente.
Cada cabaz de pequeno-almoço contém 1 cesto de pão que inclui 2 tipos de pão, croissants e pastelaria em miniatura; queijo, fiambre,
manteigas e compotas; fruta laminada, sumo de laranja, leite, café e chá, para 2 adultos e 2 crianças.
Cada REAL cabaz contém ingredientes e receitas correspondentes a 2 refeições para 2 adultos e 2 crianças, à escolha de entre as seguintes:
Salmão & Frango, Lombinhos de porco & Risoto de cogumelos, Filetes de pescada & Almôndegas, ou Robalo & Peru.
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