
ADULTO EXTRA: por pessoa, por pacote, no mesmo alojamento 
CRIANÇAS (4 aos 12 anos): por criança, por pacote no mesmo alojamento

BEBÉS (0 aos 3 anos): 

Pacote 

Pacote 

 noites:

 noites:

 para reservas efetuadas até 23/11

SUPLEMENTOS: 

2

3

PAGAMENTO: 

CANCELAMENTO: 

CONDIÇÕES GERAIS: 

RESERVAS:
(+351) 282 380 222 
bookings@aguahotels.pt 
WWW.AGUAHOTELS.PT

PACOTE INCLUI: 
- Alojamento em quarto Twin Vista Montanha;
- VIP no quarto à chegada;
- Acesso à piscina interior e circuito de SPA (3);
- Pequeno-almoço (1);

- Meia Pensão: 17,50€ por pessoa/noite;
- Upgrade para Duplo Vista Rio: 25,00€ por pessoa/noite;
- Upgrade para Suíte: 35,00€ por pessoa/noite;

INCLUI AINDA: 

- Jantar de Reveillon com seleção de bebidas;
- Espetáculo de música com DJ após o jantar, com cocktails;
- Brinde de ano novo com espumante e passas;
- Serviço de bar aberto até às 02H00 (2);
- Fogo de artifício (fogo preso);
- Ceia;

Não acumulável com outras ofertas ou promoções. | Sujeito a disponibilidade do Hotel.

50% do valor total da reserva aquando confirmação da mesma. Restantes 50% no check-in. 

oferta quando acomodado no mesmo alojamento dos adultos (max 1 bebé por alojamento)

Cancelamento sem custos até 10 dias antes da chegada. Em caso de cancelamento a menos de 10 noites ou no-show será cobrada 50% da estadia.

- Preço por pessoa, para uma ocupação mínima de 2 pessoas por quarto;
- Capacidade máxima por Quarto Twin Vista Montanha é de 2 adultos (caso a ocupação seja superior ao indicado – adultos ou crianças, deverá reservar a
tipologia Duplo Vista Rio ou Suite);

Monte da Paradela / 4880-162 Mondim de Basto, Portugal
ÁGUA HOTELS MONDIM DE BASTO **** (+351) 282 380 222

bookings@aguahotels.pt
Tel 
Email 

(1)
(2)
(3) 

Pequeno-almoço do dia 01/01/2023 será servido das 09H00 às 11H00.
Bebidas seleccionadas pelo Hotel
Mediante marcação prévia

DESCONTOS ESPECIAIS:

-10%

 2022 / 2023RÉVEILLON

2
2 

203,00€
102,00€ 

222,00€  
111,00€

noites:

noites:

noites:

noites:

3
3 

p/ pessoa, p/ pacote

p/ pessoa, p/ pacote377,00€

417,00€ 

FB aguahotelsmondim
AGUAHOTELS.PT


