
Quarto Duplo Standard
Pequeno-almoço Buffet incluido

Programa de 1 noite - 80.00 euros
Programa de 2 noites - 140.00 euros
Programa de 3 noites - 198.00 euros
Programa de 4 noites - 248.00 euros

Válido de 26/03/2018 a 02/04/2018
Contactar as reservas através do email: reservas@venezahotel.com

* programa sujeito à disponibilidade do hotel. 

Programa inclui no dia do Check-in: *
- Welcome drink na recepção.
- Oferta de água, fruta e amêndoas.
- Passeio de Barco Moliceiro pelos canais da cidade.
- Internet wireless grátis em todo o Hotel.
- Oferta de Parque Exterior mediante disponibilidade.

SSUGESTÕES:
Passeio pela cidade no Comboio Turístico - € 5,00 p/ pessoa
Passeios TUK TUK’S - desde € 12,50 a € 20,00 p/ pessoa

Venha desfrutar de umas mini férias no Veneza Hotel e conheça
uma das cidades mais bonitas de Portugal

Programa Especial Páscoa 2018
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Upgrade para quarto
Temático/Superior no valor de

40.00 euros / noite.

Programa sujeito a disponibilidade.
Por favor, marque com 
antecedência. 

OOs preços mencionados são por 
programa/quarto (2 pessoas)

Uma criança até aos 11 anos 
gratuita

Cama extra 24.00 euros/noite
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