
ARTE & 
CULTURA

PROGRAMA

• 2 Noites em Quarto Duplo Superior
• Welcome Drink 
• Visita ao Centro de Artes Nadir Afonso
• Visita ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso  
 (Museu situado em Chaves) 
• Jantar com Bebidas Incluídas
 (1 Garrafa de Vinho | Refrigerantes | Águas) 
• Pequeno-Almoço servido no Restaurante Abstrato 

desde 

pax
€105*

• Late Check-Out Sujeito a Disponibilidade
• Acesso gratuito ao ginásio, piscina exterior e ao SPA** (piscina interior, jacuzzi, 
banho turco e sauna)
• Estacionamento Coberto Gratuito
• Acesso gratuito à internet

Locais de interesse: 
Museu Rural de Boticas
Centro Europeu de Documentação e Interpretação de Escultura 
Castreja

Condições:
Programa válido de segunda a sexta;
* 2 Pessoas em quarto duplo superior: Época Baixa (janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e 
dezembro) €210; Época Média (abril, maio, junho e setembro) €240; Época Alta (julho e agosto ) €290;
1 Pessoa em quarto single superior: Época Baixa (janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezem-
bro) €145; Época Média (abril, maio, junho e setembro) €175; Época Alta (julho e agosto ) €225;
Preço com IVA incluído à taxa legal em vigor;
** Não dispensa a consulta do regulamento do SPA (disponível em www.boticashotel.com)
Temos a possibilidade de fazer este programa noutras tipologias com o aumento de preço por pessoa;
A reserva só se torna efetiva após envio do comprovativo da transferência bancária do valor da estadia 
ou, em alternativa, do fornecimento de dados do cartão de crédito;
Política de cancelamento: em caso de cancelamento após 48 horas antes do check in, ser-lhe-á cobrado 
100% do valor da primeira noite. No show ou saída antecipada será cobrado a totalidade da reserva;
Cada quarto comporta apenas uma cama extra ou um berço. Se tem uma família numerosa saiba que 
dispomos de quartos comunicantes e familiares com capacidade para 4 pessoas.


