Ria Park Hotel & Spa

- São Valentim

Surpreenda a sua cara metade com uma noite inesquecível no Ria Park Hotel & Spa.
O romantismo da envolvência do Parque Natural da Ria Formosa e da proximidade ao mar, os esplendorosos jardins
do hotel, um cocktail cuidadosamente preparado, um jantar à luz de velas e o pequeno-almoço no quarto são alguns
dos ingredientes para uma estadia de sonho.

Esta oferta especial inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uma noite em quarto duplo Vista Jardim (oferta de upgrade para Vista Mar mediante disponibilidade)
Um Bouquet de Flores com mensagem personalizada
Espumante com Morangos no quarto à chegada
Um cocktail à sua escolha no Bar do Hotel, por pessoa
Um Jantar à Luz de Velas para duas pessoas no restaurante do hotel, com menu e bebidas da nossa selecção
A preparação de um Banho Romântico com velas, pétalas e aromas afrodisíacos
Pequeno-almoço no quarto ou no restaurante do hotel
Early check-in e late check-out
Utilização gratuita de campos de Ténis e Health Club do Hotel, com Ginásio, Jacuzzi, Banho Turco e Piscina
Interior Aquecida

desde 134 €
Preços por pessoa, por noite, em Euros. Taxas e serviços incluídos.

TERMOS E CONDIÇÕES
• Oferta válida de 12 a 17 de Fevereiro 2018
• Preços especiais para noites adicionais
• As bebidas do menu inclui água, cerveja (máximo 2 cervejas por pessoa) e vinho branco ou tinto da nossa selecção
(1 garrafa para 2 pessoas)
• Serviços não utilizados não são reembolsáveis
• O early check-in e late check-out estão sujeitos a disponibilidade
Para mais informações, por favor consulte o nosso departamento de reservas através do telefone 289 359 822 ou e-mail
reservas@riaparkhotels.com.
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