FÉRIAS

PROMOÇÃO

2022 | 2023

# VA I O N D E N U N C A F O S T E

VIAGENS NA MINHA TERRA®
Fado & Tradição - Coimbra
2 noites desde

157,40€
por pessoa

De 3 de março a 30 de dezembro 2022
Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Preço desde referente a chegada no dia 07.11.2022, 2 Noites de alojamento no Palácio São Silvestre Boutique Hotel 4* em quarto Quarto Nobre com pequeno-almoço buffet; Visita guiada ao Centro Histórico de Coimbra nos locais
classificados Património Mundial (dur. aprox. 2h); 1 Almoço ou jantar no Restaurante “República da Saudade” incluindo entradas, sopa, 1 prato típico selecionado, bebidas de seleção incluídas. À Noite: entrada na Casa de Fado/Centro
Cultural “àCapella”, com espetáculo de fado e guitarra de Coimbra. | Consultado no dia 03.03.2022
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989
Ref.: 03.03.2022 – P220037/2022

FÉRIAS

PROMOÇÃO

2022 | 2023

# VA I O N D E N U N C A F O S T E

Viagens na Minha Terra®
FADO & TRADIÇÃO - COIMBRA
desde

157,40€

1 Noite - De 04.03.2022 a 30.12.2022
Saiba mais junto do seu agente de viagens.

INCLUI:
- 2 Noites de alojamento em quarto duplo/twin standard com pequeno-almoço buffet;
- Visita guiada ao Centro Histórico de Coimbra nos locais classificados Património Mundial (dur. aprox. 2h);
- 1 Almoço ou jantar no Restaurante “República da Saudade” incluindo entradas, sopa, 1 prato típico selecionado,
bebidas de seleção incluídas.
- À Noite: entrada na Casa de Fado/Centro Cultural “àCapella”, com espetáculo de fado e guitarra de Coimbra.

PREÇO POR PESSOA E PROGRAMA (€)

2 NOITES - DESDE

Palácio São Silvestre Boutique Hotel 4* - Quarto Nobre

157,40

Vila Galé Coimbra 4* - Quarto Twin

159,85

Quinta das Lágrimas Hotel 5* - Quarto Spa

194,40

NOTAS: 1. Oferta não acumulável com outras promoções em vigor. 2. TARIFAS DINÂMICAS SUJEITAS A ALTERAÇÃO. CONSULTE-NOS. 3. Política de cancelamento: Palácio São Silvestre Boutique Hotel - Em caso
de cancelamentos efetuados até 3 dias antes da data de entrada, sem custos; Em caso de cancelamentos efetuados até 2 dias antes da data de entrada, 50% do valor total da 1ª noite da reserva; Em caso de
cancelamentos a menos de 2 dias da data de entrada, ou não comparência ("No-Show") será cobrado o valor correspondente ao total da 1ª noite da reserva. Quinta das Lágrimas Hotel - 01.03.2022 a
31.03.2022 e de 01.11.2022 a 30.12.2022: Em caso de cancelamento efetuado a mais de 6 dias da data de entrada ("Check-In"), sem custos; Em caso de cancelamento a menos de 6 dias da data de entrada
("Check-In"), 50% do valor total da reserva; Em caso de não comparência ("No-Show") ou saída antecipada, será cobrada a totalidade da reserva; De 01.04.2022 a 31.10.2022: Em caso de cancelamento
efetuado a mais de 8 dias da data de entrada ("Check-In"), sem custos; Em caso de cancelamento a menos de 8 dias da data de entrada ("Check-In"), 50% do valor total da reserva; Em caso de não comparência
("No-Show") ou saída antecipada, será cobrada a totalidade da reserva. Vila Galé Coimbra - Em caso de cancelamento a mais de 72 horas da data de chegada, sem custo; Em caso de cancelamento entre 72
horas e a da data de chegada, será cobrado 100% do valor total da estadia. 4. Programa sujeito a alterações de acordo com eventuais novas normativas da Direção Geral de Saúde (DGS).

Promoção sujeita à disponibilidade do hotel. Informações e reservas na sua Agência de Viagens.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989

Ref.: 03.03.2022 – P220037/2022

