


Esta fantástica oferta "compre agora - reserve quando quiser" 

oferece um  no alojamento pré- MEGA DESCONTO de 60%

pago e até no pré-pagamento de extras.75% de DESCONTO 

Ao pagar antecipadamente, os preços de alojamento e extras 

ficam garantidos até 31/12/2023

SIM, É ISSO MESMO! 2023!

Adirá já a esta campanha, pois a oferta termina dia 31 de 

Maio à meia-noite!

Como funciona?

Pense nisto como um cartão pré-pago de férias. Efetue a sua compra 

(depósito) agora e grante um preço muito competitivo para puder usar em 

férias nos próximos 2 anos, a preços garantidos, sem alterações nem 

aumentos. 

Consulte a tabela de preços na página seguinte. O valor mínimo para 

depositar na sua conta de férias é de 2.500 €, mas se desejar um valor 

superior, pode fazê-lo. 

Entendemos que vivemos tempos extraordinários e por isso pensamos 

numa oferta com , pois  se não puder Zero Risco faremos a devolução total

utilizar o seu crédito até 31.12.2023 por motivos relacionados à pandemia.

num oásis de 

tranquilidade, 

entre a serra e o mar!



Preço  com taxas incluídas   Season 1 Season 2 Season 3 Season 4por noite, por unidade

Estadia Flex  

Tipologias com Pequeno Almoço incluído Max. Pax Peq. Alm*    

Quarto Standard Duplo ou Twin 2  49 € 63 € 81 € 140 €

Moradia de 1 Quarto com Vista Jardim 2  60 € 81 € 105 € 174 €

Moradia de 2 Quartos com Vista Jardim 4  74 € 98 € 130 € 213 €

Moradia de 2 Quartos com Vista Piscina 4  95 € 119 € 151 € 242 €

Moradia Deluxe de 2 Quartos com Vista Jardim 4  109 € 130 € 189 € 298 €

*Desconto de 10€ por noite/unidade no caso de pretender sem Pequeno-Almoço (não aplicável aos Quartos Standards)

Camas Extras      

Cama Extra Adulto 1  18 € 18 € 18 € 18 €

Cama Extra Criança (4-11 anos) 1  11 € 11 € 11 € 11 €      

Longas Estadias      

Moradia de 1 Quarto Vista Jardim 2 * 45 € 57 € n/a n/a  

Moradia de 2 Quartos Vista Jardim 4 * 57 € 75 € n/a n/a   

Moradia de 2 Quartos Vista Piscina 4 * 72 € 91 € n/a n/a   

Moradia Deluxe de 2 Quartos Vista Jardim 4 * 84 € 104 € n/a n/a 

*7,5€ por pessoa para hóspedes de longas estadias que queiram adicionar Pequeno-Almoço

Consulte na tabela abaixo o valor da noite que está a garantir ao aderir a esta campanha.

A  é ideal para estadias de curta duração (min. 3 noites). Pode repartir o número Oferta Flex

de noites compradas por quantas estadias pretender.

Já a   destina-se a hóspedes que pretendam um preço ainda mais Oferta Longa Estadia

vantajoso, com um min. de 21 noites de estadia consecutivas. Também neste caso, pode ficar 

quantas noites quiser. 

O depósito mínimo é de 2.500€ em ambas as ofertas, com validade máxima de 2 anos. 

Para aderir à oferta "The Great Come Back"  ligue +351 282 380 560

ou por e-mail: info@valedoliveiras.pt. Esta campanha termina a 31.05.2021 

Reserve até 31 de Maio para garantir estes preços super especiais para viagens até 31 de 

Dezembro de 2023

Cancelamento flexível até 48h antes da chegada

Reembolso total se não realizar a sua viagem até Dezembro de 2023

Nov - Mar Abr - Maio
& Out 

Jun & Set  Jul - Ago



Garantido

Reserva flexível  Sim

Escolha a sua localização preferida (suj. a disp.) Sim

Taxa de room service gratuita  Sim

Check-in/ou antecipados sem custos (suj. a disp.) Sim

Reembolso total no caso de não usufruir até Dez 2023 Sim

Preços com descontos fixos garantidos Sim

Ofertas   

Tratamento VIP de boas-vindas à chegada Sim    

Transfer de/para aeroporto de Faro 50% desconto

Facilidades do Health Club

Tratamentos de Spa 50% desconto
 a pedido 

Piscina interior aquecida, sauna, Jacuzzi e ginásio Incluído  

Piscinas exteriores, espreguiçadeiras e toalhas Incluído  

Aulas de fitness  Incluído  

Avaliação de um Personal Trainer 1 avaliação  

Kids Club gratuito Incluído
  (Disponível na Páscoa e no Verão)

Atividades desportivas diárias para crianças Incluído
   (Disponível na Páscoa e no Verão)

Comidas & Bebidas  P/ adulto p/ dia/Item P/ criança p/ dia/Item

Upgrade para Pequeno-Almoço  50% desconto
 a pedido  7.50 €   5.0 € 

Upgrade para Jantar  25% desconto
 a pedido  25.00 €   12.50 € 

Upgrade para Almoço e Jantar 25% desconto
 a pedido  44 €   22 €

Seleção de bebidas ‘Premium’ durante as refeições, 
com vinho rosé, branco e tinto, cerveja, refrigerantes   75% desconto
e água mineral* a pedido  12 €   5 €   

Experiência Mesa do Chef na nossa Horta Biológica 50% desconto
com bebidas incluídas  a pedido  30 €   15 €   

saiba mais: www.valedoliveirasresort.com/pt/mesa-do-chef 

Experiências e serviços adicionais   

Cerveja artesanal exclusiva e degustação de vinhos  20% desconto
com tapas naQuinta dos Santos (400m)  a pedido                             https://quintadossantos.com/  

Experiência exclusiva/privada de barco às grutas 20% desconto
de Benagil com transfers incluídos  a pedido                             https://tarugabenagiltours.pt/ 

Bilhete familiar para o parque Aquático Slide & Splash  20% desconto
com transfers incluídos (inclui pic nic) a pedido                          https://www.slidesplash.com/en/

* Pacote de bebidas disponível apenas com upgrades de almoço e/ou almoço e jantar. O pacote de bebidas inclui: 1/2 garrafa 
de vinho tinto, rosé ou branco OU 3 refrigerantes OU 3 cervejas por pessoa. As bebidas são da seleção da casa/marcas 
premium.

Saiba o que está incluído e o que torna esta 

oferta ainda mais especial



Geral

Alguns serviços podem ser adaptados de acordo com a época 

ou em casos extraordinários, como o COVID-19. Se for o caso, o 

resort irá informar com antecedência.

Reservas: 

As reservas devem ser tratadas diretamente com o 

departamento de reservas usando os seguintes contactos: 

E-mail: reservations@valedoliveiras.pt  

Informação geral pode ser obtido nas seguintes contatos:

+ 351 282 380 560 or info@valedoliveiras.pt

Informação de reservas:

Informações pessoais devem ser fornecidos para todas as 

reservas, incluindo os nomes completos de todos os hóspedes, 

nomes e idades das crianças, horários de chegada/partida 

(detalhes do voo), o regime de alimentação reservado, 

disposição das camas (casal ou twin, berço, etc.) e qualquer 

outra informação relevante, como cliente habitual, lua de mel, 

aniversários, pedidos especiais, etc. Por favor, indique a oferta 

especial como no momento da reserva.The Great Comeback 

Alteração de uma reserva:

Todas as alterações que ocorram após a confirmação da 

reserva devem ser enviadas por escrito ao cuidado do 

departamento de reservas. As mudanças solicitadas são 

apenas consideradas como garantidas na reconfirmação por 

escrito pelo resort.

Disponibilidade:

Reservas e ofertas estão sempre sujeitas a disponibilidade.

Pagamento:

O depósito mínimo de 2500 € deve ser feito com o 

comprovativo de transferência antes de fazer uma reserva.

O resort reserva-se o direito de cancelar este contrato e 

qualquer outras reservas pendentes sem aviso prévio em caso 

de não cumprimento desta cláusula. O pagamento pode ser 

feito por transferência bancária ou cartão de crédito. Em caso 

de transferência bancária, por favor envie uma cópia da 

confirmação.

Politicas de cancelamento e No-Show:

O pacote pode ser usado a qualquer momento até 30 de 

dezembro 2023. O reembolso total será feito se não usufruir das 

suas férias até a essa data.

Termos & Condições

Alteração flexível possível:

Em caso de motivos relacionados com a COVID-19 

(cancelamento ou antecipação de saída) o cancelamento é 

totalmente gratuito. No entanto, por quaisquer outros motivos, 

aplicam-se as seguintes condições de cancelamento:

Janeiro - Junho e Setembro - Dezembro

Julho - Agosto

Motivos de Força Maior:

O Vale d'Oliveiras Quinta Resort & Spa não se responsabiliza por 

qualquer falha no cumprimento das obrigações neste acordo 

por causas ou desastres naturais, greves, pandemias ou 

quaisquer outras causas além do controlo razoável do resort e 

ou do cliente. Ambas as partes irão prontamente notificar o 

outro de qualquer ocorrência mencionada acima, que em seu 

julgamento pode afetar o desempenho das obrigações sob 

este acordo.

Políticas para bebés, crianças e camas extras:

Crianças até 4 anos são gratuitas no mesmo regime de refeição 

que os pais ao compartilharem o alojamento com um adulto.

Os berços são gratuitos e estão sujeitos à disponibilidade e 

devem ser solicitados no momento da reserva.

Politica de animais: Animais não são permitidos

Check-In/Out:

O check-in a partir das 16h e o check-out até ao meio-dia.

Check-in antecipado ou check-out tardio estão sempre 

sujeitos a disponibilidade.

Cancelamento gratuito até 24 horas antes da chegada.

Em caso de cancelamento tardio, 10% da totalidade do 

pacote será cobrado.

Em caso de não comparecimento, 100% do valor da 

estadia será cobrado.

Em caso de saída antecipada, será cobrado 50% das 

noites canceladas.

Cancelamento gratuito até 7 dias antes da chegada.

Para cancelamentos tardios, 20% da totalidade do pacote

será ser cobrado.

Em caso de não comparecimento, será cobrado 100% do 

valor da estadia.

Em caso de saída antecipada, será cobrado 100% das 

noites canceladas.



Barranco Fundo, Sesmarias, 8401-904 Carvoeiro, Algarve . Portugal

T: + 351 282 380 560, info@valedoliveirasresort.pt, www.valedoliveirasresort.com


