DA MONTANHA VEMOS PRIMAVERA
- PROGRAMA ESPECIAL –

PREÇO PARA 2 PESSOAS E 2 NOITES
Domingo a Quinta-Feira

Sexta-Feira e Sábado

O Programa Inclui
- Duas noites de alojamento na tipologia escolhida;
- Um jantar gourmet para duas pessoas;
- Um piquenique expedicionário para duas pessoas;
- 20% de desconto em todas as massagens e tratamentos do SPA;
- Sugestões de passeios pedestres ou roteiros na Serra com recomendação de ótimos locais
de piquenique.
Também Incluído
- Pequeno-almoço buffet;
- Um buffet de pequenas delícias ao longo do dia e um lanche gourmet servido até às 18:30
com sortido de chás, café expresso, diversas águas, sumo natural de fruta, fruta fresca, iogurtes
naturais, bolo à fatia, biscoitos, geleias, croissants e bolinhos, variedade de pão, queijo
e salgados diversos;
- Uma massagem às mãos no Spa;
- Dois serviços por dia de limpeza e arrumação dos quartos com abertura de camas à noite;
- Utilização da piscina aquecida, sauna e hidromassagem;
- Uma vasta biblioteca à disposição;
- Internet WIFI, TV Cabo, I-Pod e leitor de filmes DVD nos quartos;
- Muitos filmes para poder ver no conforto do seu quarto ou na sala de cinema do hotel;
- Bicicletas e percursos pedestres ou BTT marcados, e mapas para que possa conhecer a Serra;
- Uma visita guiada à Burel Factory, uma fábrica de lanifícios do séc. XIX, propriedade
do hotel - de Segunda a Sábado, pelas 11.00 horas e Domingo pelas 12.00 horas.
Outras Informações Relevantes
- O Hotel dispõe de um serviço de aluguer de kayaks.
- A cozinha do Hotel é de autor, tem a consultadoria do Chef Luís Baena, e utiliza produtos
locais. Servimos também refeições ligeiras e vegetarianas.
- O Hotel tem uma piscina interior aquecida com hidromassagem, vista panorâmica e acesso
a um deck e jardim. O complexo da piscina tem sauna. A partir das 18:00 horas a utilização
da piscina é exclusivamente reservada a adultos.
- O Hotel tem ainda um SPA com diversos rituais de assinatura e massagens (em que são usados
óleos aromatizados com ervas da Serra - zimbro, urze, rosmaninho, carqueja) e tratamentos
de rosto, corpo e pés em que são utilizados produtos Terraké e da Thalgo. O SPA tem ainda
um duche Vichy e uma sala de relaxamento.
Validade do Programa
Programa válido até 31 de Julho de 2018.

Condições de Reserva:
Transferência bancária ou débito em cartão de crédito de 50% do valor da estadia no acto
de reserva. Reserva sujeita a confirmação.
Condições de Cancelamento
Até 7 dias antes da estadia, devolução do sinal. Depois dessa data o cancelamento implica
a perda do sinal.
Para mais informações ou esclarecimento de alguma dúvida não hesite em contactar-nos.

