O programa de Réveillon tem como obrigatório mínimo 2
noites a serem gozadas entre 30 de dezembro 2018 e 2 de
Janeiro 2019.
Estadia em regime de APA,
•Festa de Réveillon 2018/19, serviço de bar aberto até 4h30
•Brunch de família no dia 1 de Janeiro de 2019 a ser servido
a partir das 11h até as 14h, Late Check-Out no dia de saída
pelas 13h.
•Para regime de meia pensão s/bebidas suplemento de
16.50€ /pessoa
•Voucher de 15 % desconto para uma estadia valido de
15/01- 30/11/19 (Voucher válido no Hotel Rural Santo
Antonio ou No Monte Filipe Hotel )

Politica de Reserva e Cancelamento
Os lugares no salão de festas serão otimizados e distribuídos de forma a
promover o convívio e confraternização entre os hospedes.
As reservas só serão consideradas confirmadas com o pagamento de
50% do valor total no ato da mesma, sendo o pagamento restante
obrigatório efetuado no dia de Check out.
Todas as reservas canceladas até dia 15/12/18 serão reembolsadas na
totalidade, após essa data não haverá direito a reembolso.
Todos os pagamentos só serão considerados validos após confirmação
dos mesmos.
Os valores apresentados incluem Iva á taxa legal em vigor.

C ONTACTE NOS PARA R ESERVA OU OUTRAS OPÇÕES
Telefone 245 745044 ,
Email: reservas@montefilipehotel.com

Programa passagem de Ano 2018-2019
Valor por pessoa (min 2 pessoas)
Tipo de
Programa Programa
Alojamento 3 noites
2 noites
Quarto
duplo/ twin
Standart
252,50 €
208,50 €
Quarto
duplo/twin
Superior
267,50 €
223,50 €
Suite
299,00 €
247,00 €
Suplemento
3ª pessoa
0-4 anos
15,00 €
4-12 anos
85,00 €
>13 anos
96,00 €
suplemento
single
quarto
standart
139,00 €
Só Festa /por pessoa

15,00 €
65,00 €
76,00 €

109,00 €
77,00 €
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