
VIAGENS NA MINHA TERRA®

Monverde Wine Experience Hotel 4* - Amarante

por pessoa

2 noites desde

382,50€

Entre 29 de dezembro 2022 e 03 de janeiro 2023

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

PROMOÇÃO

Preço desde inclui: 2 Noites de alojamento em quarto Duplo/Twin standard com pequeno-almoço; Tratamento vip, no quarto, à chegada ao hotel; 31 de dezembro: Jantar de fim de ano com bebidas incluídas; Espumante e uvas passas à
meia-noite; DJ ou música ao vivo; Bar aberto até às duas da manhã (Valor com desconto de 10% para reservas efetuadas até 15.11.2022)| Consultado no dia 24.10.2022
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989 Ref: 24.10.2022– P220135/2022



Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Viagens na Minha Terra®

MONVERDE WINE EXPERIENCE HOTEL 4* 
AMARANTE

desde

382,50€

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 a pagamento de 50% do total da reserva para
confirmação da mesma (valor não reembolsável).Restante pagamento deverá ser feito 4 dias antes da entrada (valor não reembolsável). 4. Política de cancelamento: O valor do depósito é não reembolsável, em caso de
alteração ou cancelamento. Cancelamentos com custo total a partir de 21 de Dezembro 2022. 5. Possibilidade de partilha de mesa com outros hóspedes durante o jantar de 31.12. 6. Programa sujeito a alterações de acordo com
eventuais novas normativas da Direção Geral de Saúde (DGS).

Alterações, cancelamentos e condições gerais de acordo com nossa página web em www.solferias.pt.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989 Ref: 24.10.2022– P220135/2022

2 | 3 Noites – Entre 29.12.22 e 03.01.23

Inclui:

2 ou 3 Noites de alojamento em quarto Duplo/Twin standard com pequeno-almoço

Tratamento vip, no quarto, à chegada ao hotel

31 de dezembro:

Jantar de fim de ano com bebidas incluídas

Espumante e uvas passas à meia-noite

DJ ou música ao vivo

Bar aberto até às duas da manhã

Valor com desconto de 10% para reservas efetuadas até 15.11.2022

http://www.solferias.pt/

