ANIVERSÁRIO
REAL
VALIDADE: ATÉ 31 DEZEMBRO 2019

Porque queremos que recorde e celebre o seu
aniversário, aniversário de casamento
ou aniversário de alguém especial, preparámos
um conjunto de serviços que poderá adicionar
à sua estadia.
Escolha o seu destino, Lisboa, Cascais, Oeiras,
Albufeira e Olhão e passe uma noite inesquecível.

COMO RESERVAR
INCLUI:

Aceda a realhotelsgroup.com, entre no motor de reservas e seleccione:

_1 Jantar:
Buffet, à La carte ou Table d’Hôte*
1 entrada + prato principal + 1 sobremesa + bebidas
(menu e bebidas selecção do hotel)

[ 1 ] O seu hotel preferido
[ 2 ] A data de chegada e partida
[ 3 ] O número de adultos
[ 4 ] A disponibilidade
[ 5 ] O tipo de quarto
[ 6 ] A melhor tarifa de alojamento

* Mediante disponibilidade do hotel

_1 Bolo de aniversário
(Excepção: Real Bellavista Hotel & Spa cuja oferta são Bombons de Chocolate)

_1 Garrafa de espumante

e adicione o programa ANIVERSÁRIO REAL à sua estadia

_1 Garrafa de água
_Late check-out até às 14h00 (mediante disponibilidade do hotel)
_Wi-fi gratuito
_Estacionamento

INFORMAÇÕES E RESERVAS
ALGARVE
T. (+351) 289 598 010
E. reservas.alg@hoteisreal.com
LISBOA
T. (+351) 213 199 150
E. reservas.lis@hoteisreal.com

HOTEL

PREÇO PROGRAMA*

Grande Real Villa Itália Hotel & Spa ***** Cascais

89€

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

79€

Real Marina Hotel & Spa ***** Olhão | Ria Formosa

79€

Hotel Real Palácio ***** Lisboa

65€

Hotel Real Parque **** Lisboa

45€

Real Bellavista Hotel & Spa **** Albufeira

45€

Hotel Real Oeiras **** Oeiras

40€

*Valores por casal e sem alojamento.

Condições: Programa sujeito a reserva prévia e à disponibilidade do hotel seleccionado. Este programa não é acumulável com outras ofertas
e pode ser alterado sem aviso prévio. Todas as taxas incluídas, excepto taxas municipais de Lisboa e Cascais.
Política de cancelamento do alojamento: aplica-se a política de cancelamento da tarifa seleccionada (a consultar no processo de reserva).
Nota: Taxas Municipais Lisboa e Cascais: de acordo com a regulamentação dos Municípios de Lisboa e Cascais em vigor, respectivamente, a partir de 1 de Janeiro de 2019 e 7 de Abril de
2017, será devida uma Taxa de Dormida de 2€ em Lisboa e 1€ em Cascais, por noite/ por hóspede com mais de 13 anos, até um máximo de 7 noites. Esta taxa não está incluída no valor
do quarto e o seu pagamento terá que ser efectuado no check in/check-out pelo próprio hóspede.

REALHOTELSGROUP.COM

