Tarifas e Políticas 2021
novembro
a março

abril a
outubro

495 €
450 €
315 €
315 €
315 €

495 €
495 €
350 €
350 €
350 €

1150 €
875 €
595 €
495 €
455 €

1250 €
925 €
655 €
545 €
495 €

AREIAS DO SEIXO HOTEL – QUARTOS
SHELTER (Abrigo dos Pinheiros)
LOVE (Ouro, Nha Cretcheu, Mi Ma Bô, Oxalá)
GOLD (Prata, 3 Desejos, Que Voa, 7 Sentidos, Ainda)
TREE (Terra, Sem Hora Marcada, Oliveira Princesa, Mar)
LAND (Jasmim)

AREIAS DO SEIXO - VILLAS & TOWNHOUSES
Villas BLUE SUPERIOR (AL)
Villas BLUE (AL)
Villas GREEN SUPERIOR (AL)
Villas GREEN (AL)
Townhouses GREEN (AL)

Nota: As tarifas apresentadas são por Quarto ou Villa/Townhouse, por noite, em regime de alojamento com pequeno-almoço, IVA
incluído. Ocupação máxima: 2 pessoas nos Quartos; 8 pessoas nas Villas Blue Superior; 6 pessoas nas restantes Villas/Townhouses.

Cama Extra: 80 €
Nota: Apenas é permitida 1 cama extra por unidade de alojamento, sujeita a disponibilidade. Na tipologia Shelter não é permitida cama
extra.

Período de Encerramento: entre 14 de novembro e 25 de dezembro, reabrindo a 26 de dezembro. A tipologia Shelter não
está disponível durante o inverno.

Horário de Check-in: a partir das 16h00 || Horário de Check-out: até as 12h00

Política de Idade: estadias com crianças menores de 16 anos apenas poderão ser realizadas nas Villas/Townhouses. O SPA
destina-se a maiores de 16 anos.

Política de Animais de Companhia: só são permitidos cães de assistência.

Política de Cancelamento: a reserva poderá ser cancelada/alterada com 14 dias de antecedência, sem quaisquer custos
adicionais. Qualquer cancelamento/alteração, após esse período, implica a cobrança do número de noites
correspondentes a metade da estadia (sendo que a cobrança mínima corresponde a uma noite), como despesa de
cancelamento. Em caso de não comparência ou saída antecipada a reserva será cobrada na sua totalidade. Nota: Préautorizamos o cartão de crédito fornecido a fim de garantir a reserva.
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