
 

 
 
 
Quinta dos Machados    

Site: https://www.quintamachados.com/hotel-special-offers.html 

 

Condições: 

Regresso à vida 2=1 

Pode reservar de: março a 30 de abril 

Estadias entre: 23 de abril a 31 de maio 

Mínimo de estadia: 2 Noites 

  

Regressa à vida 3=2 

Pode reservar de: março a 30 de abril 

Estadias entre: 01 de junho a 31 de julho 

Mínimo de estadia: 3 Noites 

        Oferta está apenas válida para novas reservas diretas via email e/ou telefone. 

Oferta aplicável na tarifa flexível. Não cumulável com outras ofertas em vigor. 

Válido em regime BB 

  

A oferta está disponível online na página das ofertas especiais e pode ser reservada 

diretamente no website. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Aldeia da Pedralva    

Site: https://www.aldeiadapedralva.com/hotel-special-offers.html 

 

Regresso à vida 2=1 

Pode reservar de: 18.03 até 30.04 

Estadias de: 05.04 até 31.05 

Mínimo de estadia: 2 Noites 

 

Regressa à vida 3=2 

Pode reservar de: 18.03 até 30.04 

Estadias de: 01.06 até 30.06 

Mínimo de estadia: 3 Noites 

 

 

A oferta não é válida para as seguintes datas: 

21 abril a 02 maio  

04 a 14 junho 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quintamachados.com%2Fhotel-special-offers.html&data=04%7C01%7Cclaudia.loureiro%40millenniumbcp.pt%7Cf880214b2ad141f4368608d8ee1c31e4%7C5d89951cb62b46bfb261910b5240b0e7%7C0%7C0%7C637521152355059041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yWh9xyZDkJwMxXi%2F0DrQcV6osNGV71hA9Bp6%2FQVbNBI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aldeiadapedralva.com%2Fhotel-special-offers.html&data=04%7C01%7Cclaudia.loureiro%40millenniumbcp.pt%7Cf880214b2ad141f4368608d8ee1c31e4%7C5d89951cb62b46bfb261910b5240b0e7%7C0%7C0%7C637521152355059041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u%2FXBUNXL8pe%2BusK0nvUdveyWCT%2BK37vaUFQlNgj5zbw%3D&reserved=0


 

Oferta está apenas válida para novas reservas diretas via email e/ou telefone. 

Sujeita a disponibilidade.  

Oferta aplicável na tarifa flexível. Não cumulável com outras ofertas em vigor. 

Válido em regime BB 

 

__________________________________________________________________ 

 

 
 

Hello Villas   

Site: https://www.hellovillasalgarve.com/pt/hotel-special-offers.html 

 

 

Regresso à vida 2=1 

Pode reservar de:  01.03 até 30.04 

Estadias de: 05.04 até 31.05 

Mínimo de estadia: 2 Noites 

 

Regressa à vida 3=2 

Pode reservar de: 17.03 a 30.06 

Estadias de: 01.06 até 30.06 

Mínimo de estadia: 3 Noites 

 

NOTA: Oferta aplicável na tarifa flexível. Não cumulável com outras ofertas em 

vigor. Válido em regime BB 

 

 

 
 

Placid Village  

Site:  Placid Village | Férias em família, no Carvoeiro? 

 

Regresso à vida 2=1 

Pode reservar de:  01.03 até 30.04 

Estadias de: 05.04 até 31.05 

Mínimo de estadia: 2 Noites 

 

Regressa à vida 3=2 

Pode reservar de: 17.03 a 30.06 

Estadias de: 01.06 até 30.06 

Mínimo de estadia: 3 Noites 

 

NOTA: Oferta aplicável na tarifa flexível. Não cumulável com outras ofertas em 

vigor. Válido em regime BB 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hellovillasalgarve.com%2Fpt%2Fhotel-special-offers.html&data=04%7C01%7Cclaudia.loureiro%40millenniumbcp.pt%7Cf880214b2ad141f4368608d8ee1c31e4%7C5d89951cb62b46bfb261910b5240b0e7%7C0%7C0%7C637521152355069036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BsHld5gEH5AGgv7LI7GDt6DN3jILT1qSpDY%2FXKX4BcY%3D&reserved=0
https://placidvillage.com/


 

 

 

 
 

Aldeia dos Capuchos   

Site: https://www.aldeiadoscapuchos.pt/hotel-special-offers.html 

 

 

Regresso à vida 2=1 

Pode reservar de: março a 30 de abril 

Estadias de: 05 de abril a 30 de junho 

Mínimo de estadia: 2 Noites 

  

Regressa à vida 3=2 

Pode reservar de:  março a 30 de abril 

Estadias de: 01 de julho a 31 de julho 

Mínimo de estadia: 3 Noites 

 

NOTA: Oferta aplicável na tarifa flexível. Não cumulável com outras ofertas em 

vigor. Válido em regime BB 

 

  

__________________________________________________________________ 

  

 
Czar  

Site https://www.czarlisbonhotel.com/en/hotel-special-offers.html 

 

Regresso à vida 2=1 

Pode reservar de: março a 30 de abril 

Estadias de: 05 de abril a 28 de dezembro 

Mínimo de estadia: 2 Noites 

 

NOTA: Oferta aplicável na tarifa flexível. Não cumulável com outras ofertas em 

vigor. Válido em regime BB 

 

 A oferta está válida para reservas diretas apenas via email e/ou telefone, 

e disponível na página de oferta especiais:  

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aldeiadoscapuchos.pt%2Fhotel-special-offers.html&data=04%7C01%7Cclaudia.loureiro%40millenniumbcp.pt%7Cf880214b2ad141f4368608d8ee1c31e4%7C5d89951cb62b46bfb261910b5240b0e7%7C0%7C0%7C637521152355079029%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5jgp6MVIDlyGZBOR5FBDmBJ0G4JNuUx5nVPaJEa6Ios%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.czarlisbonhotel.com%2Fen%2Fhotel-special-offers.html&data=04%7C01%7Cclaudia.loureiro%40millenniumbcp.pt%7Cf880214b2ad141f4368608d8ee1c31e4%7C5d89951cb62b46bfb261910b5240b0e7%7C0%7C0%7C637521152355079029%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0fkx%2FgzBxF%2FZnwxBlPvhpVXNrFoSaVN0l0ouv49lLy4%3D&reserved=0


 
 

Herdade dos Delgados 

 

Site:  Homepage - Herdade dos Delgados Hotel & SPA Alqueva, Alentejo | Site 

Oficial 

 

 

Regresso à vida 2=1 

Pode reservar de: março a 30 de abril 

Estadias de: 05 de abril a 31 de maio 

Mínimo de estadia: 2 Noites 

  

Regressa à vida 3=2 

Pode reservar de:  março a 30 de abril 

Estadias de: 01 de junho a 30 de junho 

Mínimo de estadia: 3 Noites 

 

NOTA: Oferta aplicável na tarifa flexível. Não cumulável com outras ofertas em 

vigor. Válido em regime BB 

 

 

 
 

Hotel Fonte Santa   

Site: Homepage - Hotel Fonte Santa | Monfortinho - Site Oficial 

 

Regresso à vida 2=1 

Pode reservar de: março a 30 de Abril 

Estadias de: 05 de abril a 31 de maio 

Mínimo de estadia: 2 Noites 

  

Regressa à vida 3=2 

Pode reservar de:  março a 30 de abril 

Estadias de: 01 de junho a 31 de julho 

Mínimo de estadia: 3 Noites 

 

 

NOTA: Oferta aplicável na tarifa flexível. Não cumulável com outras ofertas em 

vigor. Válido em regime BB 

 

__________________________________________________________________ 

 

https://www.herdadedosdelgados.pt/
https://www.herdadedosdelgados.pt/
https://www.hotelfontesanta.pt/


 
 

 

1905 Zino’s Palace   Site: Homepage - 1905 Zino's Palace | Website Official 

 

 

 

 

Regresso à vida 2=1 

Pode reservar de: março a 30 de abril 

Estadias de: março a 30 de junho  

Mínimo de estadia: 2 Noites 

  

Regressa à vida 3=2 

Pode reservar de:  março a 30 de abril 

Estadias de: 01 de julho a 31 de agosto 

Mínimo de estadia: 3 Noites 

 

NOTA: Oferta aplicável na tarifa flexível. Não cumulável com outras ofertas em 

vigor. Válido em regime BB 

 

 

 

https://www.1905zinospalace.com/

