PARCERIA PARA ASSOCIADOS
De 01 Outubro 2018 a 20 de Dezembro 2019
Sujeito à disponibilidade dos hotéis

DESCONTO PARA ASSOCIADOS 1)
2019

Alojamento 2)

F&B 3)

10%

5%

Monverde Wine Experience Hotel (Amarante)
Casa Melo Alvim (Viana do Castelo)
Caléway (Porto) *
Hotel da Estrela (Lisboa)
The Noble House (Évora)
* Abertura prevista para dia 15/01/2019



1)



2)



3)



Sempre que novos hotéis intergrarem o grupo Unlock Boutique Hotels, enviaremos a informação e a
partir desse momento estas condições serão aplicadas nas novas unidades.

O cliente terá de mostrar o cartão de associado no momento do check-in. A reserva terá de estar
no nome do titular do cartão. Caso o cliente não seja portador do cartão, ou se a validade do cartão
tiver expirado, o hotel poderá não fazer o desconto, aplicando assim a tarifa BAR (Best Available Rate)
que estiver em vigor no momento.
O desconto de 10% em alojamento será feito sobre a Best Available Rate (BAR) presente no site da
Unlock Boutique Hotels. O desconto não é válido sobre tarifas promocionais ou pacotes.
O desconto de 5% em F&B será é válido em todas as unidades, durante o período de alojamento,
desde que pago directamente no hotel. Não inclui F&B de eventos/reuniões.

CONDIÇÕES GERAIS

1.

Condições operacionais:











Os preços dos quartos do hotel são em euros, por noite, por quarto e incluem pequeno-almoço
buffet no restaurante, taxas locais (excepto no Hotel da Estrela) e IVA à taxa em vigor.
Descontos válidos para reservas individuais até 3 quartos e sujeitas a disponibilidade. Os grupos e
eventos são cotados caso a caso, dependendo da globalidade dos serviços, dimensão e datas
de acordo com a disponibilidade do hotel. Os descontos apresentados não são aplicáveis a datas
de congressos, datas festivas, nem mesmo em pacotes ou tarifas promocionais.
Os descontos disponibilizados neste acordo destinam-se a reservas quer a título profissional, quer
a título de lazer, provenientes dos associados da vossa empresa.
Os descontos supra-referidas não são cumulativos com outras promoções em vigor.
Os pedidos de reserva deverão ser enviados por email, especificando a entidade parceira para
usufruto do desconto, datas, hora de chegada (se prevista após as 18h), bem como os dados
correctos de faturação (caso seja necessário). O pagamento será feito diretamente pelo
associado, que por sua vez, deverá indicar os dados de cartão de crédito para garantia da
reserva e o pagamento total da reserva deverá ser efetuado até 3 dias antes do dia previsto de
check-in.
Camas extras são sempre on request.
Caso o associado, no momento da reserva, não mencione a entidade parceira, de modo a
usufruir do desconto, o hotel irá dar sempre a Best Available Rate.
Pontualmente poderão surgir promoções especiais que informaremos.

2.

Check-in & Check-out:
Check-in: após as 15h00 (hora de Portugal Continental)
Check-out: até às 12h00 (hora de Portugal Continental)

3.

Serviços e facilidades:




4.

Política de cancelamento / No Show/ Saída antecipada:


5.

Internet Wifi gratuita.
Estacionamento com custo extra, válido em todas as unidades que possuam este serviço, durante
o período de alojamento. Sujeito a disponibilidade. Não é passível de reserva.
Pet Friendy: Máximo 1 animal por quarto; máximo 20kg – suplemento de 20.00€ por animal/por
noite. Disponível nos seguintes hotéis e sujeito a reconfirmação do hotel:
Monverde
Casa Melo Alvim
The Noble House
Para mais informações, por favor contacte o hotel.

Cancelamentos e alterações são gratuitos até 18h00 (hora de Portugal Continental) do 3º dia
anterior ao dia da data de chegada. Em caso de não comparência ou de saída antecipada, a
totalidade da estadia será cobrada no cartão de crédito dado como garantia.

Política de pagamento:



O pagamento da totalidade da reserva deverá ser feita até 3 dias antes do dia de check-in. O não
cumprimento deste ponto dá ao Hotel o direito de cancelamento deste acordo e das respectivas
reservas.
O pagamento de despesas extra (ex.: telefones, mini-bar, lavandaria, refeições, etc) deverá ser
efectuado por cada cliente no acto ao balcão da recepção.

6.

Identificação das empresas e respectivos dados bancários:
Hotel

Monverde

Empresa
Quinta da Lixa Sociedade de
Turismo,
Unipessoal, Lda

Banco

IBAN

BIC/SWIFT

Santander Totta

PT50 0018 0003 3297 3273 0204 1

TOTAPTPL

Casa Melo
Alvim

Unlock Thoughts,
Lda

Santander Totta

PT50 0018 0003 4197 0146 0202 9

TOTAPTPL

Caléway

Jardim Hotel
Santa Marinha
Lda

BPI

PT50 0010 0000 4910 6250 0010 6

BBPIPTPLXXX

Hotel da
Estrela

Sagrotel Hotels,
S.A.

CGD

PT50 0035 0697 0063 9438 9307 4

CGDIPTPL

The Noble
House

Urban Safari, Lda

BPI

PT50 0010 0000 5473 1500 0019 1

BBPIPTPL

7.

Contactos dos hotéis:
Hotel

Morada

Telefone

Email das reservas

Monverde

Quinta de Sanguinhedo, Castanheiro
Redondo
4600-761 Telões

(+351) 255 143 100

reservas@monverde.pt

Casa Melo
Alvim

Av. Conde da Carreira, 28
4900-343 Viana do Castelo

(+351) 258 808 200

hotel.meloalvim@unlockhotels.com

Caléway

Rua Cândido dos Reis, 182-184
4400-070 Vila Nova de Gaia

A ser informado

hotel.caleway@unlockhotels.com

Hotel da
Estrela

R. Saraiva de Carvalho, 35
1250-242 Lisboa

(+351) 211 900 100

hotel.daestrela@unlockhotels.com

The Noble
House

Rua Freiria de Baixo, 16
7000-898 Évora

(+351) 266 247 290

hotel.noblehouse@unlockhotels.com

Para mais informações visite-nos em: http://www.unlockhotels.pt
Todas as condições acima mencionadas só são válidas após aceitação deste acordo que deverá ser
devolvido devidamente assinado e carimbado.

Unlock Boutique Hotels
Nome e cargo

Nome e cargo

Assinatura e data

Assinatura e data

