Moteis

Passagem de Ano 2012 - 2013
Passagem de Ano 2012/2013 no Motel Portofino

- Garrafa de Champagne
- Bombons
- Pequeno Almoço Continental

Check-in a partir das 22:00 do dia 31 de Dezembro e Check-out até às 14:00 do dia 1 de Janeiro.

Preços:
- Suite normal: 100&euro;
- Suite Portofino/Capri: 200&euro;

Para efectuar a reserva é necessário o pré-pagamento no Motel, ou transferência bancária.

Hotel-Motel Portofino
Tel. -229050120
Fax. -229050121
E-Mail - geral@motelportofino.com

Para mais informações visite a listagem do Motel Portofino, ou dirija-se ao seu Web-site. Em Actualização

Especial Passagem de Ano 2010 - 2011 no Motel O Sonho

Entre em 2011 na nossa companhia!
Oferta de:

Preço: &euro;
Check-in a partir das 22:00 do dia 31 de Dezembro e Check-out até às 14:00 do dia 1 de Janeiro.
Para mais informações visite a listagem do Motel O Sonho, ou dirija-se ao seu Web-site. Passagem de Ano 2010/2011 no
Motel Príncipe Encantado

Já pensou na sua passagem de ano? Reserve já a sua suite e ofereça uma noite romântica ao seu companheiro/a.
Preçário:
- Suite Luxo - 70 &euro;
- Suite Luxo Vibratória - 85 &euro;
- Suite Nupcial - 120 &euro;

Ofertas: Espumante Fita Azul Reserva e Bombons!

Reservas a partir das 20 horas 31/12/2010, com saída no dia 01/01/2011 pelas 12 horas.
http://moteisdeportugal.com

Produzido em Joomla!

Criado em: 16 February, 2019, 12:00

Moteis

Pode efectuar a sua reserva pessoalmente ou então por transferência bancária (contacte-nos atravês do nº 231 949
889, ou 968 993 091 para se informar da disponibilidade da suite)
Para mais informações, visite a listagem do Motel Príncipe Encantado , ou dirija-se ao seu Web-Site .Passagem de Ano no
Motel Eclipse

Quarto * Luxo (aceitam-se reservas)
- 4 horas 50 &euro;
- 12 horas 70 &euro;
- 24 horas 90 &euro;

Quarto * Hidromassagem (aceitam-se reservas)
- 4 horas 60 &euro;
- 12 horas 90 &euro;
- 24 horas 110 &euro;

Quarto * Colchão D'Água (aceitam-se reservas)
- 4 horas 100 &euro;
- 12 horas 140 &euro;
- 24 horas 180 &euro;

Quarto * Erótico (aceitam-se reservas)
- 4 horas 100 &euro;
- 12 horas 140 &euro;
- 24 horas 180 &euro;

Quarto * Romântico (aceitam-se reservas)
- 4 horas 100 &euro;
- 12 horas 140 &euro;
- 24 horas 180 &euro;

Quarto * Strip (aceita-se reservas)
- 4 horas 100 &euro;
- 12 horas 140 &euro;
- 24 horas 180 &euro;

Os preços são por casal e nesse dia oferecemos-lhe uma garrafa de champagne!!!
* preços válidos à partir das 20 horas do dia 31/12/10 às 08 horas do dia 01/01/11.
Reservas: pessoalmente mediante o pagamento, ou por vale postal, ou transferência bancária, enviando o
comprovativo de transferência por fax ou e-mail.
Nota: É necessário contactar directamente à nossa recepção para verificar a disponibilidade dos quartos e efectuar uma
pré-reserva. Somente serão válidas as reservas que respeitem este procedimento.
Telefone: 234 917 942
http://moteisdeportugal.com
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Fax: 234 917 943
E-mail: geral@moteleclipse.com
NIB: 003601089910002799575
Para mais informações visite a listagem do Motel Eclipse, ou dirija-se ao seu Web-site.

http://moteisdeportugal.com
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