www.hotelmontebelovistaalegre.pt

Páscoa 2019

2 NOITES
DESDE

175€
POR PESSOA

O programa inclui:
· Alojamento de 2 noites em quarto duplo standard
· Pequeno-almoço buffet no restaurante do hotel
· Late check-out mediante disponibilidade
· Livre acesso à piscina interior, sauna, banho turco,
jacuzzi e ginásio
· Acesso gratuito à internet
· Parque de estacionamento coberto

· Oferta de Páscoa no quarto à chegada
· Animação Infantil
· Jantar Buﬀet (Sexta-Feira)
· Visita pascal na Capela Vista Alegre

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
T. (+351) 234 241 630

montebelovistaalegre@montebelohotels.com
www.hotelmontebelovistaalegre.pt | www.montebelohotels.com
GPS: 40º58’85’’ N 8º68’47’’ W

www.hotelmontebelovistaalegre.pt

Condições especiais para crianças:
· Crianças 0 a 3 anos: gratuito
· Crianças 4 aos 12 anos: 41 €
Preços partilhando o quarto com os pais (máximo 1 cama extra
por quarto duplo; duas camas extra por quarto suite)
Sugestão de atividades:
· Visitas à Capela e Museu Vista Alegre
(entrada gratuita para hóspedes)
· Passeios de moliceiro

*Preços e disponibilidade sob consulta. Para mais informações
contacte o hotel. É aconselhável a marcação prévia das atividades
extra aquando da reserva ou do check-in, de modo a assegurar
a disponibilidade de horários e serviços pretendidos.
Os horários das atividades indicadas encontram-se disponíveis
na receção.

Atividades disponíveis no hotel:
· Acesso gratuito à piscina interior climatizada, sauna,
banho turco, jacuzzi e ginásio
· Montebelo Vista Alegre Spa* - Tratamentos de rosto e corpo,
massagens e terapias orientais

Ala Nova

Locais de interesse na região:
· Fonte de Carapichel (Junto à receção do hotel)
· Ria de Aveiro (Aveiro)
· Museu Marítimo de Ílhavo (Ílhavo)
· Navio-Museu Santo André (Gafanha da Nazaré)
· Museu de Aveiro (Aveiro)
www.turismodocentro.pt / www.visitcentro.com

TIPOLOGIAS

2 NOITES

Preços por tipologia

Alojamento + Jantar buffet sexta-feira

Single VC

270€

Single VR

306€

Duplo VC

350€

Duplo VR

386€

Suite

445€

Suite Master

Palácio

Palácio
dos Pintores

Single

310€

Duplo

390€

Suite

548€

Single

279€

Twin

364€

Duplo

377€

Cama Extra

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
T. (+351) 234 241 630

1.110€

montebelovistaalegre@montebelohotels.com
www.hotelmontebelovistaalegre.pt | www.montebelohotels.com
GPS: 40º58’85’’ N 8º68’47’’ W

199€

