Hotel Santa Eufémia *** r
CORPORATE CONTRACT - 2014/2015
Preço por Quarto / Noite com Pequeno -almoço Buffet
(Domingo a
(Pontes e Fins de
(Todos os dias)
Quinta-feira)
Semana)
de 06/12/2014
30/11/2012 a de
de 30/11/2012
06/12/2014 aa de 06/04/2015
01/04/2013 a
31/03/2013
05/04/2015
31/03/2013
05/04/2015
05/12/2013
26/11/2015
Quarto Single
(duplo uso individual)

33.00 €

40.00 €

33.00 €

Quarto Duplo

41.00 €

55.25 €

41.00 €

Quarto
Quádruplo/Suite

67.00 €

84.00 €

67.00 €

Cama extra

13.50 €

20.00 €

13.50 €

Supl. Meia Pensão

12.75 €

12.75 €

12.75 €

Supl. Pensão Completa

25.50 €

25.50 €

25.50 €

Os valores estão indicados em Euros e incluem Pequeno-almoço Buffet e IVA incluído à taxa em vigor.

Observações:
Os valores estão indicados em Euros e incluem
Pequeno-almoço Buffet e IVA incluído à taxa em vigor.
Não incluem no entanto, quaisquer programas
especiais que
eventualmente o Hotel venha a
organizar pontualmente.

Chegadas no próprio dia, depois das 18h00 com cartão
de crédito como garantia. Após esta hora o(s)
quarto(s) reservado(s) e não garantido(s) poderão ser
disponibilizados pelo Hotel, sem prejuízo no disposto
na regulamentação que diz respeito aos no-shows.

Crianças partilhando o quarto com 2 adultos: até aos 3
anos grátis em APA, dos 4 aos 10 anos desconto de
50%, sobre a cama extra em APA. Máximo 1 por
quarto, excepto Quartos Triplos ou Família.

Cancelamentos até 48h antes da chegada sem
penalidade ou 1 noite de debito.

Meia Pensão inclui: couvert, sopa ou entrada, prato
principal e sobremesa, sendo servido no Hotel Tryp D.
Maria a cerca de 150m.

Em todos os casos omissos sobre o cancelamento de
reservas e consequências sobre a inobservância dos
prazos legais para o efeito, observasse-a o disposto na
convenção celebrada entre a APAVT e AHP e nas
normas legais em vigor, pela indicada ordem de
preferência.

As Tarifas apresentadas não são válidas para
Programas especiais: Natal, Fim de Ano, Carnaval e
Páscoa.

Serviços no Hotel:

A tarifa pontes e fins -de-semana, aplica -se à noite de
sexta e sábado, férias escolares de Natal e Carnaval
bem como, no caso de feriados, ao dia anterior ao
feriado.

Apresentação e Ficha Técnica: Apenas a 1
quilómetro do centro da Covilhã e da Universidade
Beira Interior, o Hotel Santa Eufémia encontra-se perto
da Serra da Estrela e do acesso à Torre. A curta
distância de automóvel de Castelo Branco (45 km), do
Aeroporto do Porto (200 km) e Lisboa (270 km).

Todas as reservas são garantidas por cartão de crédito
ou depósito antecipado de 50% do valor total. Os
depósitos devem ser efectuados na nossa conta da
CGD (Caixa Geral de Depósitos) NIB: 003 508300
000 3235 63 089. R.M.P.Z.
– Administração de
Hotéis, Lda.

É o ponto de partida perfeito, tanto para visitar as
várias Aldeias Históricas e a beleza da montanha mais
alta de Portugal, como para as suas viagens de
negócios.

Av. da Universidade
6200-374 Covilhã
Tel: (+351) 275 310 210
Fax: (+351)275 310 219

