
Preços por pessoa em ocupação dupla, por Pacote. Programa “Fim de Ano Porto”, válido entre 30 Dezembro e 02 de Janeiro

Inclui: 1, 2 ou 3 noites de alojamento com pequeno-almoço incluído, cocktail de Ano Velho, Jantar Buffet de Réveillon
(1)

e Almoço de Ano
(2)

Novo.

(1) Jantar Buffet de Réveillon: 20h00 - cocktail de boas vindas; 21h00 – Jantar buffet com animação por DJ; 00h00 – Espumante e passas;

01h30 – Ceia.

(2) Almoço de Ano Novo: 13h00 com buffet de saladas; canjinha de galinha com ovos de coderniz; polvo grelhado à lagareiro; cabrito

assado à moda do minho; buffet de sobremesas; bebidas da seleção do hotel.

Condições Gerais:

Preço não inclui: Despesas de reserva do operador (€12,00), nem taxa de reserva da agência, cujo valor se encontra afixada loja (por cada

reserva independentemente do número de pessoas). Politica de Pagamento/Cancelamento: A confirmação das reservas fica condicionada ao

depósito de 50% do valor da reserva até ao dia 22 Dezembro; Após esta data a confirmação das reservas fica condicionada ao depósito imediato

de 50% do valor da reserva e pagamento total até 26 Dezembro; As reservas podem ser canceladas até ao dia 22 Dezembro sem qualquer

penalização; Após esta data não haverá lugar ao reembolso do valor depositado como garantia da reserva.. Nota: Consulte as Condições Gerais

do Catálogo (solicite na nossa loja). A promoção não é acumulável com outras promoções. Importante: Confirmação sujeita a disponibilidade

no momento da reserva. Reservas: Destinos by Exótico Viagens e Turismo, Lda | NIF: 503382523 | RNVAT nº 2112

NORTE | PORTO

Fim de Ano

Tryp Porto Expo

4*

Réveillon 

1 noite 2 noites 3 noites

Quarto duplo standard 229,00€ 269,00€ 299,00€

Quarto individual standard 278,00€ 368,00€ 438,00€

Crianças (dos 4 aos 12 anos) 50% desconto

Crianças (até aos 3 anos) Gratuíto


