BAHIA PRINCIPE LUXURY

Runaway Bay
Atenções e serviços

Novembro 2020 - Outubro 2021

• Quarto com decoração especial à chegada.

• 1 Massagem em casal de 50 minutos em BAHIA SPA.

• Presente surpresa.

• Sessão de fotos profissional (com selecção de 10 imagens).

• Caixa de bombons e garrafa de vinho.
• 1 pequeno almoço nupcial no quarto (com reserva).
• Wifi Premium no quarto
• 20% desconto nos tratamentos do Bahia Spa
(excepto massagens de 25 min. e promoções).

• Último dia possibilidade de manter o quarto até às
15.00 horas (com reserva e sujeito a disponibilidade).
• Alojamento em Junior Suite Deluxe vista mar.
• Excursão de meio dia a Ocho Rios.

• Jantar romântico com espumante (com reserva e
como complemento de um dos jantares nos restaurantes de especialidades).

Resort discounts Válido para Verão 2021
Além disso se a vossa viagem for no verão de 2021 (de 01/05/21 a 31/10/21), poderá beneficiar destes descontos para
gastar em consumos de vários serviços do hotel e excursões. Um adicional aliciante para que os extras também
possam sair mais económicos.

Vinhos à la Carte

25% dto.

Jantar Romântico Privado

20% dto.

Bebidas Premium

25% dto.

Lojas Lobby

(Excluindo tabaco, imprensa)

Excursões

Consultar no destino as excursões nas quais
se aplicará o desconto.

Lavandaria

As vantagens de Noivos e o Resort Discounts são válidos para as reservas efectuadas com o suplemento “Especial Lua de Mel” (com uma estadia mínima de
7 noites). Válidos a partir de 01/11/2020. Os Resort Discounts são aplicáveis por quarto; não são acumuláveis com outros descontos ou promoções e são intransferíveis. Para poder beneficiar destes descontos, todos os serviços deverão ser facturados através do quarto, excepto as excursões. Podem ser aplicadas
restrições adicionais. É imprescindível apresentar no destino a certidão de casamento ou fotocópia do mesmo inferior a 6 meses.

25% dto.
20% dto.
50% dto.

