2012
Grande Hotel da Bela Vista
Termas de Caldelas

Preços Balcão
JUNHO
A
SETEMBRO

OUTUBRO
A
MAIO

Individual

65,00 €

50,00 €

Duplo Standard

80,00 €

60,00 €

Duplo Vista Vale

110,00 €

80,00 €

Duplo Vista Termas

120,00 €

90,00 €

20,00 €

25,00 €

ALOJAMENTO E PEQUENO-ALMOÇO

Bedroom and Breakfast

Preços Quarto / Noite

Cama Extra

Alojamento individual em quarto duplo: Desconto 8,00 € / noite sobre o preço do quarto duplo
• Suplemento ½ pensão: 20,00 €
• Suplemento pensão completa: 36,00 €
• Almoço ou jantar avulso: 22,00 €
• Crianças até aos 12 anos: Alojamento grátis para 1ª criança no quarto dos pais e 50% de desconto nas refeições.
• Refeições: As refeições constantes nesta tabela referem-se ao menu “Sugestão do Dia” e são constituídas por
sopa/entrada, prato principal, sobremesa e chá/café.
• Pequeno-almoço: Os preços de alojamento apresentados incluem pequeno-almoço.
• Livre acesso: Piscina exterior, court ténis, mini-golf, circuito de manutenção e pingue-pongue.
• Tabela especial para grupos de 25 pessoas com mínimo 2 noites.
• Taxas e serviços incluídos.
• Os preços apresentados poderão ser revistos em qualquer momento pelo que confirme-os no acto da reserva.

GRANDE HOTEL DA BELA VISTA . TERMAS DE CALDELAS . 4720 AMARES
Tel: 253 360 100 | Fax: 253 361 136 | geral@hotelbelavista.com | www.hotelbelavista.com

2012
Grande Hotel da Bela Vista
Termas de Caldelas

Preços Balcão Termalistas
Os preços apresentados são para Termalistas com estadias mínimas de 7 noites de alojamento em
pensão completa.
JUNHO
A
SETEMBRO

OUTUBRO
A
MAIO

Individual

80,00 €

69,00 €

Duplo Standard

64,00 €

57,00 €

Duplo Vista Vale

78,00 €

66,00 €

Duplo Vista Termas

82,00 €

70,00 €

Cama Extra em pensão completa

54,00 €

50,00 €

ALOJAMENTO EM PENSÃO COMPLETA
Preços Pessoa / Noite

Acompanhante em APA: metade do valor do quarto duplo constante na tabela de balcão
Consideram-se Termalistas os clientes que realizam consulta, inscrição e tratamentos termais por um
período não inferior a 7 dias.

• Crianças até aos 12 anos: Alojamento grátis para 1ª criança no quarto dos pais e 50% de desconto nas refeições.
• Refeições: As refeições constantes nesta tabela referem-se ao menu “Sugestão do Dia” e são constituídas por
sopa/entrada, prato principal, sobremesa e chá/café.
• Os preços de alojamento apresentados incluem pequeno-almoço, almoço e jantar.
• Livre acesso: Piscina exterior, court ténis, mini-golf, circuito de manutenção e pingue-pongue.
• Tabela especial para grupos de 25 pessoas com mínimo 2 noites.
• Taxas e serviços incluídos.
• Os preços apresentados poderão ser revistos em qualquer momento pelo que confirme-os no acto da reserva.
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