Dê ao seu corpo níveis de saúde e energia com a ajuda do nosso programa 1 dia DETOX,
desenvolvido a pensar nas pessoas ocupadas e projetada para eliminar toxinas, deixa-lo mais
leve, revigorado e com vitalidade.
DESDE 75,50€
PROGRAMA
Welcome drink
1 noite em regime de alojamento e pequeno-almoço
Àgua mineral a chegada no quarto
Fruta fresca no alojamento
Smoothie verde
Circuito Wellness (jacuzzi, sauna e hammam)
Drenagem Detox
10% de desconto nas massagens e tratamentos do Wellness Center
Early Check-in (mediante disponibilidade)
Check-out tardio (mediante disponibilidade)
Wi-Fi gratuito
Parque de estacionamento gratuito
CATEGORIA DE ALOJAMENTO | TARIFAS
Tarifa P.P a partilhar
Tenda
75,50€
Cork Shelter 93,50€

SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES
Traga o que precisar para ter um tempo seguro e confortável.
Para uma estadia relaxante e revigorante, aqui estão os “must-have”:
Roupas confortáveis | Traga roupas sem restrições com as quais você se sinta confortável,
para que você possa se concentrar no seu bem-estar.
Bons sapatos | Que devem fornecer proteção e suporte durante a caminhada e uso diário, sem
distrair seu foco.
Roupas que combinam com o clima | Verifique o clima diurno e noturno
Circuito Wellness | Traga um fato de banho e touca
Traga protetor solar
Garrafa de água reutilizável | A hidratação é a sua melhor amiga durante qualquer estadia
bem-estar. Traga sua garrafa de água e encha-a com frequência.
Caso tenha alguma restrição alimentar ou pretenda uma alimentação à base de plantas, por
favor, informe-nos com a maior antecedência possível para podermos atender ao pedido.
Opção de Menu pensão completa vegetariano ou vegano acresce de 50€ por pessoa
(bebidas não incluídas)

TERMOS & CONDIÇÕES:
Taxas incluídas;
Tratamentos do programa sujeitos a disponibilidade;
É necessária reserva e pagamento antes da chegada;
Programa não disponível durante os finais de semana salvo exceção;
Não válido para época alta;
Massagem deve ser marcada a data da reserva, esta sempre condicionada a disponibilidade a data da marcação;
Se sofrer de qualquer tipo de doença, estiver a tomar medicação ou grávida deverá informar a Terapeuta.
O Gavião Nature Village, Wellness Center reserva-se ao direito de cancelar/alterar o programa sem aviso prévio;
Idade mínima para realização do programa: 16 anos.

POLÍTICA DE RESERVA E CANCELAMENTO:
As reservas são apenas tomadas como confirmadas após o pagamento de 50% do valor total por transferência
bancária ou fornecimento dos dados de cartão de crédito.
As reservas podem ser alteradas ou canceladas num prazo superior a 5 dias antes da data de chegada. Em caso de
cancelamento após 5 dias antes do check-in, ser-lhe-á cobrado 100% do valor da reserva. Em caso de não
comparecia ou saída antecipada será cobrado 100% do valor da reserva.

CRIANÇAS E CAMAS EXTRA
- Crianças de 0 a 4 anos, ficam alojadas gratuitamente.
- Crianças de 5 a 12 anos (inclusive), 50% da taxa aplicável no alojamento e refeição, por dia.
- Crianças com idade inferior ou igual a 12 anos (máximo de 1 crianças por quarto) serão acomodadas gratuitamente
em regime de alojamento apenas se partilharem cama com um ou dois adultos, mas serão cobradas as refeições.
- Os quartos para acomodar famílias com crianças estão sujeitos à disponibilidade.
- Para crianças em alojamentos individuais será cobrada a tarifa total de adulto.
- As reservas de berços e camas extra são sob pedido e estão sujeitas a confirmação de disponibilidade.
OUTRAS
- Hora de check-in a partir das 16h00
- Hora de check-out até às 11h00
- Poderá ser solicitado o late check-out ou early Check-in na nossa receção, sujeito a disponibilidade
- Todos os pagamentos extras devem ser pagos no ato do check-out
- Todas as restrições alimentares e outras questões especiais devem ser comunicadas com antecedência para que
possamos corresponder ao pedido da melhor forma possível.
- Hotel não fumador (exceto em zonas autorizadas)
- Zona de Risco de Incêndio.

CONTACTOS PARA RESERVA:
reservas@gaviaonaturevillage.com | +351 924 289 410

