Passagem de ano 2018/2019
30 de Dezembro a 1 de Janeiro

Tempo Circular
A celebração da passagem do ano é talvez o momento em que a ideia de um tempo circular se
sobrepõe ao tempo linear dos nossos quotidianos. Conta-se o tempo de um modo diverso: volta-se
à casa da partida. Na Companhia das Culturas propõem-se coisas singelas, mas não necessariamente
óbvias: uma experiência no Hamam com os óleos essenciais da Serra a perfumar o ar, as águas e as
bolachas caseiras; aula de yoga a dar corpo ao tempo; brunchs, jantar e ceia como quem saboreia
as próprias paisagens – bivalves da Ria Formosa, peixe da costa, carne do montado, doces do
Barrocal e da Serra – e os sons da dupla DJ Mesquita & Laura. Pai e filha, “garimpeiros musicais dos
vinis de todos os tempos” a incendiar de boa energia o Ano Novo.
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TERMOS E CONDIÇÕES

Pacote de 2 noites | Fim de Ano 2018/2019
Check-in: 30 de Dezembro de 2018, a partir das 15h00
Check-out: 1 de Janeiro de 2019, até às 17h00

ALOJAMENTO
[ http://www.companhiadasculturas.com/pt/alojamento/ ]
Preço por pessoa (2 noites)

Ocupação dupla

Ocupação individual

Twin Interior

290€

360€

Twin

300€

380€

Duplo

310€

400€

Duplo Superior

345€

490€

Suite

345€

490€

Apartamento Térreo

425€

--

Apartamento Duplex

455€

--

É possível acrescentar 1 cama extra ao quarto Duplo Superior, às Suites e ao Apartamento Térreo, perfazendo
um total de 3 pessoas em cada um deles.
Aos apartamentos duplex pode-se acrescentar até 4 camas extra, perfazendo um total de 6 pessoas.
A adição de camas extra tem um custo adicional, de acordo com a idade:
Dos 0 aos 3 anos (inclusive) – oferta
Dos 4 aos 11 anos (inclusive) – 130€ por criança
Dos 12 aos 15 aos (inclusive) – 200€ por criança
A partir dos 16 anos (inclusive) – 280€ por pessoa

O preço do pacote inclui o alojamento para as duas noites e o Programa de Fim de Ano.
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PROGRAMA DE FIM DE ANO

Domingo, 30 Dezembro 2018
15h00 - 20h00 | Check-in - bebida de boas-vindas [Check-in depois das 20h00 com aviso prévio]
Segunda, 31 Dezembro 2018
8h00 - 10h00 | Fruta fresca, chá e águas aromatizadas
10h00 | Aula de Yoga na Cork Box
11h30 | Brunch
11h00 - 18h00 | Acesso ao Hamam
19h30 | Vinho do Porto, Madeira, Favaios, entre outros
20h00 | Jantar volante com águas aromatizadas, sumos naturais, vinho branco e tinto
23h00 - 2h00 | Bar de bebidas seleccionadas
00h00 | Espumante e passas de uva
1h00 | Caldo quente e salgados
DJ até às 2h00
Terça, 1 Janeiro 2019
11h30 | Brunch
Check-out até às 17h00 [check-out mais tardio mediante disponibilidade]
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CONDIÇÕES DE RESERVA E CANCELAMENTO

O pedido de reserva está sujeito a disponibilidade.
Os detalhes do cartão de crédito devem ser fornecidos ao hotel, e podem ser utilizados pelo hotel para pagar
(com autorização prévia do proprietário do cartão) o depósito, o valor dos alojamentos e serviços fornecidos
ou previstos, penalidades de cancelamento ou danos causados durante a estadia no hotel.
Confirmação da reserva:
Para confirmar a reserva, um depósito de 50% do valor total da reserva deve ser pago.
O não pagamento do depósito dentro do prazo indicado pelo hotel pode implicar o cancelamento da reserva,
sem aviso prévio.
Pagamento total da reserva:
O pagamento total da reserva deve ser feito 30 dias antes da data de chegada e não é reembolsável. O não
pagamento do valor total dentro do prazo indicado pelo hotel pode implicar o cancelamento da reserva e a
perda do 1º depósito sem aviso prévio.
Alterações de reserva:
Alterações que impliquem cancelamentos de reservas estarão sujeitas ao regime de cancelamento.
Cancelamentos:
Caso a reserva seja cancelada mais de 30 dias antes da data de chegada, o depósito de 50% do valor da
reserva não é reembolsado.
Se a reserva for cancelada com menos de 30 dias de antecedência, o valor total pago não é reembolsado.
Em caso de não comparência, o valor total pago não é reembolsado.

Esta informação deve ser assinada e devolvida ao hotel no dia da confirmação da reserva.
Nome da pessoa responsável pela reserva:
__________________________________________________________________________
(por favor escreva o nome em letras maiúsculas)

__________________________________________________________________________
(assinatura)

Data: _____________________
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