ACORDO COMERCIAL CORPORATE
1 de Janeiro de 2021 a 27 de Dezembro 2021

EMPRESA: ORDEM DOS ENGENHEIROS
Single

Duplo

Standard

Standard

Hotel Real Palácio ***** Lisboa

BAR* -10%

BAR* -10%

Hotel Real Parque **** Lisboa

BAR* -10%

BAR* -10%

Hotel Real Oeiras **** Oeiras

BAR* -10%

BAR* -10%

Maxime Hotel Lisboa

BAR* -10%

BAR* -10%

Grande Real Villa Itália Hotel & Spa ***** Cascais

BAR* -10%

BAR* -10%

Grande Real Santa Eulália Resort ***** Albufeira
Novembro a Março
Abril + Outubro
Maio + Junho + 16 a 30 de Setembro
1 de Julho a 15 de Setembro

€ 65,00
€ 75,00
€ 90,00
BAR* -10%

€ 75,00
€ 85,00
€ 100,00
BAR* -10%

Real Bellavista Hotel & Spa **** Albufeira

BAR* -10%

BAR* -10%

Real Marina Hotel & Spa ***** Olhão

BAR* -10%

BAR* -10%

Novembro a
Fevereiro –
Sem PA**

Março a
OutubroSem PA**

€ 60,00
€ 50,00

BAR* -10%
€ 65,00

T1 – Sem PA**

T2– Sem PA**

BAR* -10%

BAR* -10%

Tarifas Corporate 2021

APARTAMENTOS
Real Residência Suite Hotel **** Lisboa
Estadias Diárias
Estadias Longas (estadia igual ou superior a dois
meses)
APARTAMENTOS
Real Marina Residence - Olhão

Será aplicada a Melhor Tarifa
Disponível

Restantes unidades do Grupo
*BAR: Best Available Rate / Melhor Tarifa Disponível
** PA: Pequeno-almoço

•
•
•

REAL SPA THERAPY 15% de desconto em todos os tratamentos excepto em Cuidados de mãos e pés,
Epilação e Especialidades Terapêuticas (válido para os Hotéis de Algarve e Cascais). Não acumulável
com outras promoções em vigor
10% de desconto em F&B apenas para hóspedes do Hotel, válido em todas as unidades, durante o
período de alojamento desde que pago directamente no hotel (não aplicável em regime buffet ou
acumulável com outras promoções).
Oferta de garagem e internet válida em todas as unidades quando aplicável, durante o período de
alojamento.

CONDIÇÕES GERAIS

1.

Condições Operacionais
•
•

Os preços dos quartos do hotel são em euros, por noite, por quarto e incluem pequeno-almoço
Buffet no restaurante e IVA à taxa em vigor. Não inclui taxa municipal da cidade onde o Hotel se
insere.
A informação acima é referente às tipologias standard (excluem-se os quartos vista mar). Todas as
outras tipologias serão cotadas caso a caso.

•
•
•

•
•
•
•
•

2.

Serviços e Facilidades
•
•
•

3.

Cancelamentos até 24h antes da chegada, sem penalidades.
Em caso de cancelamento no próprio dia da chegada ou No Show, débito da 1ª noite pelo valor
da tarifa contratada.

Política de Pagamento
•

•
•

5.

Internet Gratuita WIFI ou ADSL, conforme a unidade.
Estacionamento Privativo Gratuito, conforme a unidade e disponibilidade.
Health Club Gratuito. Os clientes hospedados no Real Residência Suite Hotel, Hotel Real Parque e
Real Marina Residence, poderão usufruir do Health Club da unidade mais próxima.

Política de Cancelamento / No Show
•
•

4.

Suplemento pequeno-almoço de 10,00€ por pessoa no Real Marina Residence, sendo servido no
Real Marina Hotel & Spa.
Real Marina Residence Olhão está incluída apenas uma Limpeza semanal: valor para limpeza extra
20,00€ por hora.
Tarifas válidas para reservas individuais até 5 quartos e sujeitas a disponibilidade. A partir de 6
quartos por noite, os valores são cotados caso a caso, dependendo da globalidade dos serviços,
dimensão e datas de acordo com a disponibilidade.
As tarifas apresentadas não são aplicáveis a datas de congressos, de eventos, nem a datas festivas
e durante estas datas poderá ser aplicado um período mínimo de estadia.
As tarifas disponibilizadas neste acordo destinam-se a reservas quer a título profissional, quer a título
de lazer, provenientes da vossa Empresa, através de e-mail ou caso os colaboradores se
apresentem ao balcão do Hotel devidamente identificados.
Os preços apresentados são confidenciais entre a empresa/entidade e o Grupo Hotéis Real, não
sendo sujeitos a comissão.
As tarifas supra-referidas não são cumulativas com outras promoções em vigor.
Crianças dos 0-12 anos grátis em alojamento e pequeno-almoço, partilhando o quarto com dois
adultos.
RESERVAS – sempre que o hotel em questão estiver com uma ocupação superior a 90%, as reservas
serão cotadas a BAR (Melhor Tarifa Disponível) e não à tarifa contratada.

Se a empresa já beneficiar de crédito aberto com o Grupo Hotéis Real o pagamento poderá ser
realizado através do envio de fatura para pagamento no prazo de 30 dias após data de emissão
da mesma. Caso contrário, o pagamento deverá ser efetuado antes do check-in por transferência
bancária até ao dia da chegada. É igualmente imprescindível a informação referente à nota de
encomenda/pedido de compra antes da data de check-in. O não cumprimento deste ponto dá
ao Hotel o direito de cancelamento deste acordo e das respetivas reservas.
O pagamento de despesas extra (i.e. Telefones, mini-bar, lavandaria, refeições, etc) deverá ser
efetuado por cada cliente, excepto se houver indicação em contrário e por escrito por parte da
empresa.
Em caso de incumprimento de pagamento por parte do colaborador, a empresa deverá
responsabilizar-se pelo pagamento do valor integral da reserva e consumos do hóspede no hotel.

Identificação da Empresa e Dados Bancários
Nome Fiscal: Bernardino Gomes – Gestão Hoteleira, SA
Morada: Av. Luís Bívar, nº 67 – 1069-146 Lisboa
NIF: 509 884 350
Algarve
Banco: Millennium BCP
Agência: Faro
IBAN: PT50 0033 0000 4541 0513 529 05
SWIFT Code: BCOMPPTPL

Área de Lisboa
Banco: Caixa Geral de Depósitos
Agência: Lisboa
IBAN: PT50 0035 0257 0001 6695 9305 7
SWIFT Code: CGDIPTPL

Reservas Algarve: book.alg@realhotelsgroup.com

Reservas área de Lisboa: book.lis@realhotelsgroup.com

Tel.: (+351) 289 598 010

Tel.: (+351) 213 199 150

