Oferta GALICIA

Válida de 02/06 a 31/12

OF. SABOREIA GALIZA 5N
Sanxenxo

Hotel

Augusta Spa Resort * * * * Sup

Preços por pessoa e pacote 5N
Nível 1
Nível 2
Nível 3
P.C. *
297,00
378,00
405,00
Dto. Chd (3-12 a.)
50%
Dto. 3º pax
20%
Spto. Indv.
143,00 €
*Posibilidade de P.C. ou M.P. + tratamento (chd não podem fazer
tratamentos)

Consultar no momento de fazer a reserva o nível de
aplicação (segundo condições do hotel).

-Oferta não válida: 1/07-27/08, 2-3/09, 9-10/09, 16-17/09, 8/10.
Esta oferta não se aplica nas datas que esteja vigente os Niveis
4 e 5, pelo que a oferta é sempre sujeita a disponibilidade
segundo o nível que se aplique no momento de fazer a reserva.

Inclui: Alojamento em quarto Premium com vistas para a Ría e
orientação para o Sol, pequeno-almoço Augusta's Appétit Buffet,
almoço ou jantar ou, no seu lugar, tratamento a escolher entre:
massagem de costas ou massagem cráneo-cervical, peeling
corporal + envolvimento de chocolate ou barro mineral ou Geleia
de algas, massagem de hidroacumpressão + oxigenoterapia,
flotarium (25 min.) + envovimento em parafina Árbol de Té para
pés ou maõs, banho Atlantis Royal a escolher entre chocolate,
cleopatra ou óleos essenciais, jacto jet + solário, presoterapia ou
cápsula Photón Platino + envolvimento em parafina de Árbol de
Té para pés ou maõs.
Acceso ilimitado ao Spa, tanto interior como exterior, uso de Play
Station 2 y 3 no quarto, uso de roupão e chinelos, TV de 32'' con
conteúdos premium incluídos, navegação na internet de forma
gratuíta, uso e desfrute das actividades gratuitas que o Resort
programa semanalmente (sujeitas á capacidade e programação),
serviço de despensa disponível no quarto, água Solvida no
minibar gratuita, roupa de cama Alfadream e room service 24h.
Não se aplica a Oferta Sibarito's nesta tarifa

2º Chd (3-12 a.) só possível em quarto Family Suite ou Junior
Suite partilhando sofá-cama.
Consultar sptos. Family Suite 2/4, Family Suite T2, Junior Suite e
Bebés Solvida's Prince .

Oferta limitada e sujeita a disponibilidade. Válida para reservas efectuadas a partir da data de emissão
Salvo erro tipográfico. Condições gerais ver folhetos Costas Galicia 2011

