2ª Edição - Cantanhede Interna onal Pitch & Pu
Oferta válida para as noites de 17 e 18 de Junho
Tarifas Reembolsáveis:

Tarifas Não-reembolsáveis:

● Quarto Single:

53,10€

● Quarto Single:

50,20€

● Quarto Duplo:

57,60€

● Quarto Duplo:

54,40€

● Quarto Familiar:

68,90€

● Quarto Familiar:

65,00€

● Quarto Triplo:

80,10€

● Quarto Triplo:

76,70€

Preços por quarto e noite / Pequeno-almoço buﬀet incluído / IVA incluído

Para usufruir das tarifas especiais para este evento, a reserva tem de ser efetuada diretamente com
o Hotel, mediante apresentação do código:
hotel.cantanhedecoimbra@hotelbb.com / 231 410 220 / 910 410 220

WiFi grá s em todo o hotel; estacionamento gratuito (sujeito a disponibilidade); café, chocolate quente e
chá grá s para os hóspedes
B&B Hotel Cantanhede Coimbra ***
Av. Comandante Xavier Gomes da Gama, Nº 1 – 3060-209 Cantanhede
Tel: 231 410 220 | Tlm: 231 410 221
Email: hotel.cantanhedecoimbra@hotelbb.com

Tarifa válida para as noites de 17 e 18/06/2022
Tarifas Reembolsáveis:
Quarto single: 53,10€ | Quarto duplo (twin ou cama de casal): 57,60€ | Quarto familiar: 68,90€(*) | Quarto triplo:
80,10€
Tarifas Não-reembolsáveis:
Quarto single: 50,20€ | Quarto duplo (twin ou cama de casal): 54,40€ | Quarto familiar: 65,00€(*) | Quarto triplo:
76,70€
Preços por quarto e noite em regime de Alojamento e Pequeno Almoço (APA)
IVA incluído à taxa legal em vigor
(*) Tarifa calculada com base na ocupação de 2 adultos e 1 criança com idade até 12 anos. Os jovens com idade a
par r dos 13 anos são considerados como adultos, sendo atribuído o preço do quarto triplo.
Tarifas NET, sujeitas à disponibilidade do hotel. Estas tarifas não prevêem qualquer gratui dade.
Esta cotação é válida por um período de 15 dias a par r da data de envio.
Oferecemos os seguintes serviços para os nossos hóspedes:
● WIFI grá s em todo o hotel;
● Café, chocolate quente e chá grá s;
● Estacionamento gratuito (mediante disponibilidade)
Informamos ainda que as condições de pagamento / cancelamento são as seguintes:
Tarifa Reembolsável
● Pagamento no momento do check-in;
● Para garan r as reservas, solicitamos que nos forneça os dados de um cartão de crédito onde será
efectuada uma autorização de crédito para devida validação;
● O hotel reserva-se ao direito de cancelar as reservas, caso não seja fornecido um cartão de crédito válido
para garan a;
● Poderá cancelar sem custos associados até dia 15/06/2022 até às 18h00;
● A par r desse momento, será cobrado o valor da 1.ª noite / quarto.
Tarifa Não-Reembolsável
● Pagamento antecipado, até 48h após a conﬁrmação da reserva, através de cartão de crédito ou por
transferência bancária;
● Não haverá qualquer devolução em caso de cancelamento ou alteração.
Informamos que à data de hoje não estamos a proceder a qualquer bloqueio de quartos.
Caso pretendam efectuar reserva, queiram por favor contactar o hotel. Poderemos igualmente enviar-lhe um
documento que poderá remeter aos seus convidados para que possam fazer as respec vas reservas mais
facilmente.

B&B Hotel Cantanhede Coimbra ***
Av. Comandante Xavier Gomes da Gama, Nº 1 – 3060-209 Cantanhede
Tel: 231 410 220 | Tlm: 231 410 221
Email: hotel.cantanhedecoimbra@hotelbb.com

