
HOTEL CASINO CHAVES

SERVIÇOS INCLUÍDOS
•  Estacionamento exterior  •  Bebida de boas-vindas (vinho do Porto)  •  Pequeno-almoço buffet no restaurante  •  Wi-Fi  •  Acesso ao Spa: piscina interior (aquecida) 
e exterior, ginásio, jacuzzi, sauna e banho turco  •  Oferta de 1 bebida de cápsula (garrafa, não alcoólica ou cerveja) por pessoa nos bares da sala de Jogos do Casino  
•  10% de desconto no jantar no Casino, excepto eventos especiais

Crianças:
•  Até aos 2 anos: Grátis em berço •  Dos 3 aos 12 anos: 1 criança grátis, em regime de alojamento e pequeno-almoço, partilhando o quarto com dois adultos •  As 
reservas de cama extra e berços estão sujeitas a disponibilidade

Preços sujeitos a alteração e válidos mediante disponibilidade do Hotel.
Ofertas não acumuláveis com outras ofertas, pacotes ou promoções em vigor.
Serviços e taxas oficiais incluídos. IVA incluído à taxa em vigor.
Ementa sujeita a alterações sem aviso prévio.

ALMOÇO DE ANO NOVO RESTAURANTE DINASTIA FLÁVIA: € 35 (com bebidas)
Criança dos 3 aos 12 anos: € 17,5  •  Criança dos 0-2 anos: Grátis (quando acompanhadas pelo menos por 2 adultos com refeição completa)

€ 360
€ 440
€ 640
€ 720

4 noites

€ 300
€ 360
€ 510
€ 600

3 noites

Quarto Deluxe Individual
Quarto Deluxe Duplo
Quarto Familiar (quarto Duplo com 2 Camas Extra ou Berço)

Suite

Preços por quarto

PROGRAMA ESPECIAL FIM DE ANO (ALOJAMENTO)
Estadias de 28 Dezembro a 3 Janeiro

Casino:
Preço por criança dos 10 aos 12 anos: € 50
Só é permitida a entrada a crianças a partir dos 10 anos

Hotel (Menu especial infantil):
Crianças até aos 2 anos: Grátis*
Preço por criança dos 3 aos 12 anos: € 50
Horário: das 19h30 às 02h00 e supervisionada por animadores
* Obrigatória reserva antecipada de babysitter (€ 20 / hora)
  Para mais informações contactar a recepção do hotel

Preço por pessoa: € 150

ANIMAÇÃO:
Orquesta Televisión e Duo Eddy & Sandrine

Aperitivos  •  Creme de espargos selvagens com crocante Ibérico
Vol-au-vent de frutos do mar com camarão

Tornedó de novilho, duo de batata e legumes frescos
Bonsai de doces conventuais

Vinhos Reserva Branco e Tinto Selecção Solverde •  Águas  •  Refrigerantes
Café e Chás  •  Digestivos  •  Espumante Bruto  •  Ceia

RESTAURANTE PENÍNSULA (CASINO)

hotelcasinochaves@solverde.pt | +351 276 309 600


