PROGRAMA DE
2017
NATAL
DESDE 98,00€ /PESSOA (*)
Inclui:

We wish you a…

1 Noite de alojamento em quarto duplo
Pequeno-almoço buffet
Circuito SPA “Sensações do Rio” (1)
Jantar de Consoada (2)
Mesa de Consoada | Meia Noite (3)
Almoço de Natal (4)
Late Check-Out
mediante disponibilidade (5)

INFORMAÇÕES | RESERVAS
 Rua D. Duarte I – Nº 248 | 2440-415 BATALHA
 geral@hotelvillabatalha.pt |  +351 244 240 400
www.hotelvillabatalha.com

* Condições:
Válido para duas pessoas em quarto duplo, para reservas até dia 20/12/2017 e para estadias no dia 24/12/2017, sujeito a disponibilidade de ocupação e tarifa. Tarifa por
pessoa em ocupação dupla. | Programa em ocupação individual: 97€/pessoa/quarto. | Programa para crianças (partilha de quarto com 2 adultos, de acordo com
capacidade do mesmo): 0-8 Anos: Programa grátis; 9-14 Anos: 25€/cada. | A confirmação de reserva depende do pagamento de 50% do seu valor, não reembolsável. |
(1) Inclui: Piscina interior de relaxamento com vista para o Mosteiro da Batalha, jacuzzi, pedilúvio, sauna, banho turco, fonte de gelo e ginásio de manutenção. | Uso
obrigatório de touca e chinelos na zona da piscina. | Oferta poderá estar sujeita a disponibilidade. | Horário de funcionamento: 10h-20h - Consulte o hotel para mais
informações sobre os horários para crianças na zona da piscina. | Tratamentos e massagens não incluídos. (2) Inlcui:Entradas, Sopa, Prato de Peixe, Prato de Carne e
Buffet de Sobremesas, seleção de bebidas Villa Batalha e café. | (3) Doces, fritos natalícios, folhados, mini quiches, fruta. (4) Inlcui: Sopa, Prato de Peixe, Prato de
Carne e Buffet de sobremesas, seleção de bebidas Villa Batalha e café. (5) Carece de confirmação prévia junto da receção. | SUPLEMENTOS (válido ao abrigo deste
programa): Noite extra em quarto duplo em regime de APA para estadias de 19/12/2017 a 23/12/2017 e de 25/12/2016 a 28/12/2016: 79,00€/noite/2 adultos; Crianças:
(3-8 anos) – 1º criança: programa gratuito; seguintes: 15,00€/cada; (9-14 anos): 24,00€/cada. | NOTAS: Ofertas ou serviços não utilizados não conferem direito a
compensação. | Não acumulável com outras ofertas, promoções ou pacotes temáticos. Os preços indicados incluem IVA à taxa legal em vigor.

