
VILA GALÉ ÉVORA

ALENTEJO | ÉVORA

Programa de duas noites

Duplo Individual Terceiro adulto

Duplo 273,00 € 353,00 € 243,00 €

Duplo vista piscina 293,00 € 389,00 € 257,00 €

Duplo superior 293,00 € 389,00 € 257,00 €

Duplo superior vista piscina 303,00 € 407,00 € 264,00 €

Suite júnior 323,00 € 278,00 €

Condições Gerais:
Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada reserva independentemente do
número de pessoas).
Política de Pagamento/Cancelamento: no acto da reserva, para garantia, da reserva, é obrigatório o pagamento de 25 % do valor total da reserva (não reembolsável), até
15/12 é solicitado o pagamento de mais 25 % do valor em falta (não reembolsável), o valor restante terá de ser feito até à entrada dos clientes. Atenção: os depósitos
efectuados serão devolvidos se, por força maior da pandemia, venham a ser impostas limitações à circulação ou outras medidas de confinamento ou se a cadeia Vila Galé
for sujeita a medidas que impeçam a realização do programa..
Nota: Em todos os hotéis a 2.ª criança só é possível em suites ou familiares.
Consulte as Condições Gerais do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a
disponibilidade no momento da reserva.
Reservas: Destinos por Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

Preços por pessoa em ocupação dupla, por pacote.
Suplemento jantar de fim de ano para crianças: (04-12 anos) – 75€/ Criança | Criança (0-03 anos) – Grátis (cama extra ou berço)
Pacote inclui: alojamento com pequeno-almoço incluído, tratamento VIP à chegada, bebida de boas-vindas, jantar de fim de ano, ceia, brunch no dia 01/01.

10 %  de desconto para reservas efectuadas até 30 de Setembro.


