
Programa 
• 1 Noite de Alojamento em Quarto Duplo /Twin.
• Cocktail de S. Valentim no Bar do Hotel do Elevador.
• Espumante acompanhado por Delícias de Chocolate no Quarto.
• Jantar Romântico (1) no Restaurante do Hotel do Elevador (Bebidas não incluídas).
• Roupão no quarto para utlização durante a estadia.
• Pequeno-almoço Continental servido no Quarto (a pedido).
• Sessão de Banho Turco ou Sauna em regime de Exclusividade no Spa do Hotel do Parque (3)

• Acesso Gratuito ao Circuito SPA do Hotel do Templo (Piscina Interior Climatizada, Cascata, 
Jacuzzi, Banho Turco e Sala Cardio-Fitness).
• 10% Desconto nos Tratamentos do SPA do Hotel do Templo (marcação prévia).
• Internet Wireless Gratuita.
• Check-Out até às 16:00 Horas (Mediante pedido prévio e sujeito a disponibilidade.
• Estacionamento Grátis.

Preço por pessoa: €54,50

• Sopa Inspiração do Dia ou Entrada
• Prato Sugestão do Chefe
• Buffet de Doces

“Delicie-se em momentos de puro prazer e 
relaxe numa massagem que despertará os 
seus sentidos mais profundos provocados 
pelos aromas de morango ou chocolate 
derramados no seu corpo”

•(2) Suplemento Massagem Love Care no SPA do Hotel do Parque para os Dois :€52.00/ pessoa (mínimo 2 pessoas) | Duração aproximada de 20 minutos cada / 
Massagems não são realizada em simultâneo / Marcação da Massagem no acto da reserva 

• Noites extra em Alojamento e Pequeno Almoço: €33.00/ pessoa 
• (3) Marcação da sessão de Banho Turco ou Spa carece de marcação prévia – cada sessão tem entre 30 a 45 minutos.

Suplemento noite de 14 de Fevereiro: €15.00/ pessoa (bebidas incluídas)
Válido para estadias de 27 de Janeiro a 24 de Fevereiro de 2019
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