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VIAGENS NA MINHA TERRA ®

Meliã Ria Hotel & Spa 4* - Aveiro

por pessoa

2 noites desde

469€

Entre 28 de dezembro 2022 e 04 de janeiro 2023

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

PROMOÇÃO

Preço desde inclui: 2 Noites de alojamento em quarto standard com pequeno-almoço; Acesso ao wellness centre e el spa - 1 massagem de 30 minutos; Jantar nas restantes noites - (sugestão do chef com bebidas da casa); 31 de dezembro:
Grande gala de réveillon com animação; 19h00 - Cocktail de Boas vindas; 19h30 - Buffet Volante de Mariscos; 20h30 - Jantar de Gala com Música ao Vivo; 00h00 - Passas da Meia Noite e Espumante; 01h30 - Ceia de São Silvestre; 1 de
Janeiro: Almoço buffet de ano novo. Consultado no dia 06.10.2022
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989 Ref: 06.10.2022– P220100/2022
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2 | 3 | 4 Noites - Entre 28.12.22 e 04.01.23

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Viagens na Minha Terra®

MELIÃ RIA HOTEL & SPA 4* - AVEIRO

desde

469€

PROMOÇÃO

NOTAS: 1. Oferta não acumulável com outras promoções em vigor. 2. Programa sujeito a disponibilidade do hotel. 3. Produto P.A.R. (Pagamento Antecipado de Reserva) - obriga ao pagamento de 50% do valor total até
13.10.2022. Após esta data a confirmação das reservas fica condicionada ao depósito imediato de 50% do valor da reserva. O pagamento do restante valor será efetuado, até ao dia 15.12.2022. 4. Política de cancelamento: As
reservas podem ser canceladas até ao dia 13.10.2022 sem qualquer penalização, pelo que, caso tenha sido prestado depósito, o mesmo será reembolsado na totalidade. Para cancelamentos após o dia 13.10.2022, não haverá
lugar ao reembolso do valor depositado como garantia da reserva. 5. As crianças não têm direito a roupão, chinelos e massagem). 6. Possibilidade de partilha de mesa com outros hóspedes durante o jantar de 31.12. 7. Programa
sujeito a alterações de acordo com eventuais novas normativas da Direção Geral de Saúde (DGS).

Inclui:
2, 3 ou 4 Noites de alojamento em quarto standard com pequeno-almoço

Acesso ao wellness centre e el spa - 1 massagem de 30 minutos
Jantar nas restantes noites - (sugestão do chef com bebidas da casa)

31 de dezembro:
Grande gala de réveillon com animação

19h00 - Cocktail de Boas vindas
19h30 - Buffet Volante de Mariscos

20h30 - Jantar de Gala com Música ao Vivo
00h00 - Passas da Meia Noite e Espumante

01h30 - Ceia de São Silvestre

1 de Janeiro:
Almoço buffet de ano novo

Alterações, cancelamentos e condições gerais de acordo com nossa página web em www.solferias.pt.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989 Ref: 03.10.2022– P220100/2022
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