ALAMEDA PÊRO DA COVILHÃ S/N
6200-507 COVILHÃ
T. +351.275.310000
F. +351.275.310009

tryphotels.com

TRYP D. MARIA ****

EMPRESA/CORPORATE CONTRACT – 2014/2015
Preço por Quarto / Noite com Pequeno-almoço Buffet
(Domingo a
Quinta-feira)
de 06/12/2014
30/11/2012 a
31/03/2013
05/04/2015

(Pontes e Fins de
Semana)
de
de 30/11/2012
06/12/2014 aa
31/03/2013
05/04/2015

de 01/04/2013
06/04/2015 a
05/12/2013
26/11/2015

Quarto Single

42.00 €

62.00 €

42.00 €

Quarto Duplo

55.00 €

82.00 €

55.00 €

Quarto Triplo

75.00 €

97.50 €

75.00 €

Suite

85.00 €

124.00 €

85.00 €

100.00 €

147.00 €

100.00 €

Cama extra

18.00 €

25.50 €

18.00 €

Supl. Meia Pensão

12.75 €

12.75 €

12.75 €

Supl. Pensão Completa

25.50 €

25.50 €

25.50 €

Suite Presidencial

(Todos os dias)

Os valores estão indicados em Euros e incluem Pequeno-almoço Buffet e IVA à taxa em vigor. Condições Gerais no verso.

Condições Gerais:
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.
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.
Acesso Gratuito à Piscina interior climatizada, Jacuzzi e
Ginásio e lugar de Garagem, Internet Wi -Fi gratuita nos
quartos e áreas comuns do Hotel.
Meia Pensão inclui: couvert, sopa ou entrada, prato
principal e sobremesa.
As Tarifas apresentadas não são válidas para Programas
especiais: Natal, Fim de Ano, Carnaval e Páscoa.

Todas a s 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 000 097
103 009. Quadra Hotéis – Administração de Hotéis, Lda.
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.
Cancelamentos até 48h antes da chegada sem
penalidade ou 1 noite de debito.
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.

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.
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