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SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Ritual de boas vindas
· Pequeno-almoço
· Lanche Buffet: sortido de chás e infusões, café, sumos de 
fruta natural, vinhos, água, fruta, bolo à fatia, tábua de queijos 
e carnes frias, canapés e outras delícias
· 2 Janta· 2 Jantares Gourmet e Ceia, com vinhos
· Brunch
· Visita à Burel Factory com concerto, workshop e picnic
· Passeio pedestre panorâmico guiado, se as condições 
atmosféricas o permitirem
· Utilização da piscina interior e área de wellness

PREÇO PARA 2 PESSOAS EM QUARTO DUPLO

Quarto Duplo com Varanda e Vista Montanha | 1800€

Quarto Duplo com Vista Montanha | 1800€

Quarto Duplo Superior | 1800€

Junior Suite | 2250€

Suite | 2550€

BeBerço (até 3 anos): 100€
Cama suplementar para crianças até 12 anos: 360€  

Ocupação de quarto comunicante por crianças até 12 anos: 
menos 200€ sobre o valor do quarto duplo.

Refeição das crianças até aos 12 anos: Menu Gourmet Infantil.

CONDIÇÕES DE RESERVA E DE CANCELAMENTO
A gaA garantia da reserva é feita após o pagamento de 50% do valor da estadia, no ato da reserva, através de Transferência Bancária 
ou débito em Cartão de Crédito. A partir do 7º dia anterior à data de check-in, o Hotel cobrará o restante valor da reserva no 
Cartão de Crédito. A reserva poderá ser cancelada, de forma gratuita, até aos 15 dias anteriores à data de chegada. Se o 
cancelamento da reserva ocorrer entre os 14 e os 8 dias anteriores à data de chegada, será emitido um voucher do valor pago 
com validade de 1 ano. Se o cancelamento da reserva ocorrer nos 7 dias anteriores à data de chegada, o cancelamento implica 
a perda total do valor da reserva.

RESERVAS

(+351) 2(+351) 275 981 045 | (+351) 963 384 026
booking@casadaspenhasdouradas.pt

www.casadaspenhasdouradas.pt


