
HOTEL SOLVERDE SPA & WELLNESS CENTER

SERVIÇOS INCLUÍDOS
•  Jantar de Réveillon  •  Estacionamento  •  Bebida de boas-vindas (vinho do Porto)  •  Pequeno-almoço buffet americano no restaurante "O Jardim"
•  Wi-Fi  •  Acesso às piscinas, interior e exterior (climatizadas), ambas com água do mar, ginásio, sauna, laconium, cabine de gelo, banho de vapor de sais e 
duche sensações  •  20% de desconto nos tratamentos do Spa & Wellness Center, excepto em promoções especiais  •  20% de desconto no jantar no Casino, 
excepto eventos especiais

Crianças:
•  Limite máximo de 1 criança por quarto, em quarto individual ou duplo  •  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 “O JARDIM”: € 70 (com bebidas)
Criança dos 3 aos 12 anos € 35  •  Criança dos 0-2 anos: Grátis (quando acompanhadas pelo menos por 2 adultos com refeição completa)

Quarto Individual standard
Quarto Duplo standard

Tarifas especiais para Quartos Familiares (2 adultos + 2 crianças) - consulte o hotel
Suplemento para quarto superior com varanda com vista mar € 18 / noite

Preço por quarto

€ 295
€ 489

1 Noite

€ 414
€ 626

2 Noites

€ 533
€ 763

3 Noites

€ 652
€ 900

4 Noites

PROGRAMA ESPECIAL FIM DE ANO
ALOJAMENTO + RÉVEILLON

Estadias de 28 Dezembro a 3 Janeiro

Preço por pessoa: € 176
Preço por criança dos 3 aos 12 anos: € 88

(Menu especial infantil)

Crianças até aos 2 anos: Grátis
(quando acompanhadas pelo menos por 2 adultos com refeição completa)

ANIMAÇÃO: Música ao vivo

Aperitivos  •  Creme alho Francês
Lavagante c/ sinfonia de espargos selvagens
Wellington em dueto de legumes do Douro

Bonsai de doces conventuais
Vinhos Branco e Tinto  •  Águas  •  Refrigerantes

Café e "Mignardises"   •  Digestivos  •  Champagne  •  Ceia

SALÃO COSTA VERDE

hotelsolverde@solverde.pt | +351 227 338 030


