Hotéis Baía, Grande e Cristal
condições 2020/21
Hotel
Baía Grande

37,50

Estada
07/10 a 27/03
(excepto de 24/12
a 31/12)

euros

por pessoa e noite
em regime de HB
(pequeno-almoço
e jantar buffet,
bebidas
não incluídas)

Oferta de 1 welcome
drink.
Oferta de quarto
vista piscina ou
mar (mediante
disponibilidade).
Estada mínima 2 noites.
Oferta não cumulativa
com outras ofertas.
Reservas
telefone: 289 583 500
e-mail: sales@
baiaalgarve.com
ou reservas.bg@
baiaalgarve.com

37,50
euros

por pessoa e noite
em regime de HB
(pequeno-almoço
e jantar buffet,
bebidas
não incluídas)

Hotel Baía
Cristal Beach
& Spa Resort
Estada
07/10 a 23/03
(excepto de 24/12 a
31/12)
Oferta de 1 welcome
drink.
oferta de quarto vista
mar ou júnior suite
vista jardim (mediante
disponibilidade).
Estada mínima 2 noites.
Oferta não cumulativa
com outras ofertas.
Reservas
telefone: 282 358 601
e-mail: sales@
baiaalgarve.com
ou reservas.bc@
baiaalgarve.com

Grupo de Hotéis Real
Real Marina
Hotel & Spa
(Olhão) *****

49,00
euros

por pessoa em
quarto duplo/twin,
vista cidade, meia
pensão*
* bebidas não
incluídas

Estada
De 1 de Novembro
a 27 de Março
(excepto de 29 de
Dezembro a 1 de
Janeiro)
Estada mínima de 2
noites
Upgrade para vista
de mar (mediante
disponibilidade)
Oferta do acesso à
piscina interior aquecida
e área borbulhante (uso
obrigatório de touca)
Acesso gratuito ao
ginásio
Reservas:
telefone 289 598 010,
ou e-mail – reservas.
alg@hoteisreal.com

Grande Real
Santa Eulália
Resort & Hotel
Spa *****

53,00
euros

por pessoa em
quarto duplo/twin,
vista resort, meia
pensão
* bebidas não
incluídas

Estada
De 1 de Novembro
a 27 de Março
(excepto de 29 de
Dezembro a 1 de
Janeiro)
Estada mínima de 2
noites
Upgrade para vista
de mar (mediante
disponibilidade)
Oferta de 1 entrada no
circuito thermal (uso
obrigatório de touca)
Acesso gratuito ao
ginásio
Reservas:
telefone 289 598 010,
ou e-mail – reservas.
alg@hoteisreal.com

Grupo de Desenvolvimento
das Termas de Portugal
O Grupo de Desenvolvimento das Termas de
Portugal é uma cadeia de hotéis, localizados no
norte e centro de Portugal, a grande maioria
de quatro estrelas com Termas ou SPA, com
grande capacidade de alojamento e variada
oferta de serviço de restauração/bar.

Os nossos Hotéis dispõem
de quartos espaçosos,
climatizados e com
varanda, todos eles com
uma decoração moderna e
wc privativo.

Poderá experiênciar
conosco as melhores
escapadinhas de fim de
semana, melhorar a sua
saúde com os nossos
Tratamentos Termais,
ou simplesmente
relaxar com o nosso
serviço de massagens
e/ou piscina dinâmica
com jacuzzi, cascatas,
subaquático, contra
correntes, aerobanho e
hidromassagem.

a partir de

57,50
euros por noite

Palace Hotel
& SPA
Termas de
S. Vicente****
em Penafiel
(Distrito do Porto)

90,00
euros por no

ite

Alojamento
pequeno-alm com
oç
Meia Pensão o e
*

*Preços sujeitos à estadia minima de 2 noites.
*Preços não se aplicam a épocas festivas/Especiais.
*Estadas até 27 de Março

Palace Hotel
& SPA Termas
de S. Miguel****

Palace Hotel
& SPA
Monte Rio****

Palace Hotel
& SPA Termas
de S. Tiago****

Plácido
Hotel Douro****

Palace Hotel
& SPA Termas
do Bicanho****

Palace Hotel
& SPA
Astúrias****

em Fornos de Algodres
(Distrito da Guarda)

em Penamacor
(Distrito de Castelo
Branco)

Quer necessite de
alojamento para si e/ou
para a sua familia, serviços
de grupos, congressos,
eventos especiais ou short
breaks, temos um produto
que irá certamente
ao encontro das suas
necessidades.

Alojamento
e pequeno-almoço
para dois*

a partir de

em Soure
(Distrito de Coimbra)

nas termas
de S. Pedro do Sul
(Distrito de Viseu)

em Tabuaço
(Distrito de Viseu)

nas termas do Carvalhal
em Castro Daire
(Distrito de Viseu)
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1 – Aceder a www.luxhotels.pt e entrar no site do hotel em que se pretende efectuar a reserva.
Access www.luxhotels.pt and enter the site of the desired hotel
2 – No site do hotel, abrir a opção "Reservas"
In the hotel's site, click "Book"

Código

BPI
Vigência
4 – No topo da página que surge, junto à informação inserida, clicar em
"Alterar"
At the top of the page, near the inserted information, click
"Change"
até
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6 – Neste momento deverá passar a ver os preços com o respectivo desconto aplicado. A partir daqui deverá
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reservation by selecting the desired room type and rate plan.

6 – Neste momento deverá passar a ver os preços com o respectivo desconto aplicado. A partir daqui deverá
seguir as instruções normais do processo de reserva, seleccionando a tipologia e tarifa desejada.
At this moment you shall see the prices with the applied discount and go through with your
reservation by selecting the desired room type and rate plan.
Informação: O facto de ter um código promocional não significa que terá desconto em todas as tipologias ou tarifas.
Information: If you have a promocode, it doesn't mean that the discount applies to every room type or rate plan.
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