
 YOUR HOTEL & SPA ALCOBAÇA 

 

 

*- Pequeno-almoço Buffet * 

- 2 Circuitos de Hidroterapia Termal 90' por pessoa (Piscina de 

Hidromassagem, Jacuzzi, Pedilúvio, Passeio das Chuvas, Balde de Água Fria e Zona de 

Relaxamento) 

- 1 Massagem Geral de Relaxamento 50’ por pessoa 

*- Jantar de Gala Réveillon *(Bebida de Boas-vindas, Entrada, Sopa, Prato de Peixe, Prato de 

Carne, Bebidas e Sobremesa) 

*- Música ao Vivo *(na noite de Réveillon) 

- Espetáculo de Magia & Mentalismo (na noite de Réveillon com André Nage) 

- Visita a Museu do Vinho e Mosteiro de Alcobaça para 2 pessoas 

- Degustação de Doces Conventuais na pastelaria ALCOA para 2 pessoas 

- 10% de desconto em Tratamentos de Spa reservados separadamente 

 

Preços: 

- Quarto Standard:* €375 *por pessoa 

- Quarto Superior: *€390 *por pessoa 

- Suite: *€420 *por pessoa 

Observações: 

- Supl. Cama Extra quando partilhando o Quarto com 2 Adultos: 0-3 anos 

- Gratuito; 4 aos 11 anos - €140; 12-15 anos - €180; maior 16 anos 

- €255 (Máximo 1 Cama Extra ou Berço por Quarto) 

- Pack Quarto Single Basic: €470 

- Supl. Almoço Especial Ano Novo: 0-3 anos - Gratuito; 4 aos 11 anos 

- €12,50; a partir dos 12 anos - 24,90€ 

Notas: 



- Pack válido de 29/12/2020 a 03/01/2021 

- Até dia 30/11 nas reservas do Pack é aplicável desconto adicional de 10% 

(válido até 12 reservas) 

- As reservas consideram-se confirmadas mediante o pagamento de 50% do valor das mesmas 

no ato da reserva, sendo que os restantes 50% deverão ser pagos no ato do Check-in 

- Condições de cancelamento: até 21/12/2020 o cancelamento é gratuito, após esta data o 

cancelamento não confere qualquer direito de reembolso 

- A partir de 22/12/2020, em caso de cancelamento por motivos de força maior relacionados 

com situação pandémica, não será efetuado qualquer reembolso, no entanto, será 

disponibilizado voucher de valor já pago para utilização futura no prazo de 12 meses 

- Todos os serviços de Spa requerem marcação prévia 

- O Spa não é acessível a menores de 16 anos e o acesso a grávidas é condicionado 

- Extras de carácter pessoal de uso obrigatório no Circuito de Hidroterapia: touca e fato de 

banho/ biquíni 

- IVA incluído à taxa em vigor 


