
Domingo a Sexta-feira Sábados, Feriados e 
Datas Especiais Domingo a Sexta-feira Sábados, Feriados e 

Datas Especiais
Quarto Normal (duplo) 54,00 € 68,00 € 58,00 € 73,00 €

Quarto (individual) 43,00 € 54,00 € 46,00 € 59,00 €
Quarto Superior (duplo) 61,00 € 75,00 € 63,00 € 78,00 €

Quarto Superior (individual) 48,00 € 60,00 € 50,00 € 63,00 €
Apartamento (2 Pessoas) 61,00 € 75,00 € 63,00 € 78,00 €

Pessoa Extra 30% 30% 30% 30%

* Os preços são por noite, por quarto com pequeno-almoço e impostos incluídos.
* Datas especiais: Carnaval; Páscoa; 05 a 08 de Maio inc. ; 14 a 17 de Julho inc. ; 09 a 11 de Setembro inc. ; 
Passagem de Ano, Vesperas de Feriados, Feriados e Pontes
* Crianças dos 3 aos 12 anos em cama extra beneficiam de 50% de desconto sobre o preço da pessoa extra em quarto duplo
* Crianças até aos 2 anos berço Grátis, máximo 1 por quarto.
* Politicas de cancelamento: De Janeiro a Junho (inclusive) e de Outubro a Dezembro (inclusive) excepto Passagem de Ano e
Semana da Pascoa, 48 horas antes da chegada sem custos, após será cobrado o valor do depósito.  De Julho a Setembro 
(inclusive), incluindo a Semana da Páscoa , 5 dias antes da chegada sem custos, após será cobrado o valor do depósito. 
Na Passagem do ano 14 dias antes da chegada sem custos, após será cobrado o valor do depósito.
* Em caso de não cumprimento das condições acima mencionadas será cobrado o valor de depósito a ser descontado numa 
próxima reserva no prazo máximo de um ano. 
* Taxa de não comparecimento (no show): Será cobrado o valor do depósito sem direito ao valor ser descontado ou reembolsado.
* Termos de Modificação: Aplica-se as politicas de cancelamento

hotel de moura
Praça Gago Coutinho, 1 - 7860-010 Moura

e-mail: geral@hoteldemoura.com
www.hoteldemoura.com

01 de Janeiro a 14 de Junho              
16 de Setembro a 31 de Dezembro

Época Alta 

15 de Junho a 15 de Setembro

Época Baixa 

Preços de Balcão 2016 (Rack Prices)

Tipologia

Tel.: + 351 285 251 090 Fax: + 351 285 254 610 

Tabela de preços


