NOITE DE
NÚPCIAS
REAL
VALIDADE: ATÉ 31 DEZEMBRO 2019

Uma noite tão importante deve ser celebrada
num ambiente especial. Depois de um dia
perfeito tenha o descanso merecido, num refúgio
especialmente preparado para vos receber.
Escolha o seu destino, Lisboa, Cascais, Oeiras,
Albufeira e Olhão, adicione à sua estadia um
conjunto de serviços e termine o grande dia em
beleza.

COMO RESERVAR
Aceda a realhotelsgroup.com, entre no motor de reservas e
seleccione:
[ 1 ] O seu hotel preferido

INCLUI:

[ 2 ] A data de chegada e partida
[ 3 ] O número de adultos
[ 4 ] A disponibilidade

_Cama decorada com pétalas de rosa

[ 5 ] O tipo de quarto

_1 Garrafa de espumante e trufas

[ 6 ] A melhor tarifa de alojamento

_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

e adicione o programa NOITE DE NÚPCIAS REAL à sua estadia
HOTEL

PREÇO PROGRAMA*

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

45€

Hotel Real Palácio ***** Lisboa

30€

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

30€

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

30€

Hotel Real Oeiras **** Oeiras

25€

Hotel Real Parque **** Lisboa

25€

Real Bellavista Hotel & Spa **** Albufeira

25€

*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 a partir de 1
de Maio de 2019, será devida uma Taxa de Dormida de 2€, 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

