
Costa Adeje

ESPANHA ESTADIA 4-6 NOITES ESTADIA 7 + NOITES

DESCONTO EUR COMPRA MÍN EUR DESCONTO EUR COMPRA MÍN EUR

COMPRAS NA LOJA

5 30 5 30

10 55 10 55

20 100 20 100

40 180 40 180

75 300 75 300

UPGRADE QUARTO
5 20 15 35

10 40 20 80

20 60 40 120

LATE CHECK-OUT 10 20 10 20

LAVANDARIA
5 20 5 20

10 40 10 40

20 60 20 60

CARTA DE VINHOS

5 25 5 25

15 50 15 50

35 100 35 100

70 200

ESPECIALIDADE DO CHEFE
5 20 5 20

10 40 10 40

20 60

BEBIDAS PREMIUM

10 40 10 40

20 60 20 60

30 90 30 90

70 200 70 200

110 300

WI-FI PREMIUM 5 15 10 30

TRATAMENTOS SPA

1x7 EUR  
tratamento Massagem chocolate

1x13 EUR 
tratamento Pedras Quentes

1x15 EUR 
tratamento Facial ultrassons

35

1x7 EUR  
tratamento Massagem chocolate

1x13 EUR 
tratamento Pedras Quentes

1x15 EUR 
tratamento Facial ultrassons

35

GRUPOS, EVENTOS E 
CASAMENTOS

1x10 EUR  
por pessoa em Pacote Aniversário 

infantil TRANSFORMER
(mín. 15 pessoas)

150
1x10 EUR  

por pessoa em Pacote Aniversário 
infantil TRANSFORMER

(mín. 15 pessoas)

150

GOLF DEL SUR
6x6 EUR para aulas de Golfe. 

Um cupão por aula e pessoa

6x10 EUR para green fee ou loja. Um 
cupão por dia e serviço

96
7x6 EUR para aulas de Golfe. 

Um cupão por aula e pessoa

7x10 EUR para green fee ou loja. Um 
cupão por dia e serviço

112

GOLF AMARILLA

5x10 EUR green fee 18 buracos

5x10 EUR pacote com buggy
5x10 EUR Aula individual com 

Tecnologia Catalyst.
1 cupão por dia em cada produto.

150

7x10 EUR green fee 18 buracos

7x10 EUR pacote com buggy
7x10 EUR Aula individual com 

Tecnologia Catalyst.
1 cupão por dia em cada produto.

210

TOTAL 4-6 NOITES 526 TOTAL 7+ NOITES 712

Costa Adeje

Tenerife



Os Resorts Plus são vales de desconto aplicáveis a determina-
dos produtos e serviços.

Funcionamento dos Resorts Plus:

• Os clientes recebem a informação sobre os cupões no check-in.

• O total dos cupões é por quarto e para maiores de 18 anos.

• Os cupões não são transmissíveis, acumuláveis, reembolsáveis 
ou combináveis, nem podem ser utilizados em estadias futuras.

• Os cupões apenas podem ser utilizados como desconto nos 
produtos e serviços indicados e nas condições particulares de 
cada produto e/ou serviço.

• Não podem ser trocados por dinheiro.

• Os cupões estão sujeitos a disponibilidade.

• Nos casos em que os produtos e/ou serviços possam ser 
alterados e/ou modificados por circunstâncias imprevisíveis e/
ou causas alheias à Bahia Principe Hotels & Resorts, as mesmas 
serão comunicadas com a maior brevidade possível.

• Períodos da promoção: Os Resort Plus apenas estão disponí-
veis nas reservas realizadas no período de promoção. A reserva 
especifica sempre se está incluído.

• Os cupões de Golfe, Scuba, Tropic One e aluguer de auto-
móvel devem ser pagos no ponto de venda. O desconto será 
aplicado no ponto de venda.

• Os cupões de Spa, Loja, Upgrade, Late Check-Out, Lavan-

daria, Adega, Jantar Romântico, Lagosta, Sugestão do Chefe, 
Room Service, Bebida Premium, WI-FI Premium e Grupos, 
Eventos e Casamentos são debitados no quartos e pagos na 
receção, com a aplicação dos créditos.

• Os Resorts Plus e os valores podem variar segundo o destino.

• As reservas de serviços devem ser solicitadas à chegada ou 
durante a estadia. Será indicado em cada caso.

• Os créditos são aplicados na conta final. É possível solicitar 
na Receção a despesa acumulada e os créditos aplicados na 
conta durante a estadia.

• A Bahia Principe Hotels & Resorts não assume qualquer 
responsabilidade pelos danos que possam ser ocasionados em 
terceiros ou em bens e que sejam uma consequência direta ou 
indireta nas atividades e/ou na prestação de serviços reali-
zadas por terceiros alheios ou por qualquer outra causa não 
imputável à Bahia Principe.

• Spa: Crédito por quarto e estadia.

• Loja: Crédito por quarto e estadia. Unicamente aplicável nas 
lojas da Bahia Principe.

• Upgrade: Sujeito a disponibilidade. Consultar na receção a 
disponibilidade ao chegar.

• Late Check-Out: Sujeito a disponibilidade. Consultar na rece-
ção a disponibilidade.

• Lavandaria: Aplicável segundo o regulamento do serviço de 
lavandaria.

• Carta de vinhos: Aplicável em todos os restaurantes temáti-
cos e buffets da Bahia Principe.

• Jantar Romântico: Crédito para jantar com duas pessoas, no 
mínimo. Reserve com uma antecedência de 24 h nas Relações 
Públicas. Localização e data sujeitas a alteração por condições 
climáticas.

• Lagosta: Não aplicável no defeso.

• Bebida Premium: Aplicável em todas as cartas de bebidas 
nos bares da Bahia Principe.

• WI-FI: Aplicável segundo o regulamento do serviço WI-FI 
PREMIUM

• Grupos, Eventos e Casamentos: Os cupões não podem ser 
usados em pacotes pré-pagos. Um cupão por evento e serviço

• Golfe: O pagamento é realizado no campo de golfe. Inválido 
para outros produtos não especificados nos Resort Plus. Um 
cupão por serviço. Tenerife Amarilla Golf: Reservas na Receção, 

ligando para o 922 730 319 ou por email info@amarillagolf.
es. Tenerife Golf del Sur: Reservas nos balcões de relações 
públicas e na receção do Hotel. México e La Romana: Reservas 
com os Promotores de Golfe no Lobby, Totens no Lobby ou nas 
relações públicas. Bávaro Punta Blanca: As reservas devem ser 
feitas por email teetimes@punta-blanca.com ou por telefone: 
809-468-4734. Preferencialmente 48 h antes.

• Scuba: Reservas em Scuba. Na Bahia Principie Luxury Sama-
na podem aceder ao mergulho em Cayo Levantado. Um cupão 
por serviço.

• Tropic One: Reservas em Tropic One. A data e a hora podem 
variar pelas condições climatológicas. Não inclui maquilha-
gem, cabeleireiro ou vestuário. As fotografias são entregues 
digitalmente em elevada resolução através de uma ligação de 
descarga.

• Aluguer de automóvel: Um cupão por dia/serviço no aluguer 
de automóvel indicado. Jamaica Budget: Reservas no balcão 
no lobby ou por telefone: +1 876 4758149. A reserva deve ser 
feita com 24 h de antecedência. Punta Cana Europcar: Reser-
vas com 24 h de antecedência em 809 686-2861 / 809-480-
8857. Condições gerais da Europcar. O vale é entregue como 
parte do pagamento no ato de aluguer. Os vales são usados 
para todos os modelos disponíveis. Os vales não devem su-
perar 50 % do total do aluguer. Condições gerais da Europcar. 
México Europcar: Reservas nos balcões Europcar do hotel. Não 
necessita de reserva antecipada. Para qualquer categoria de 
veículo disponível no hotel. Condições gerais da Europcar.

Condições gerais

Condições específicas


