Antes de mais gostaria de informar que desde o inicio estivemos atentos a todas as
recomendações das nossas entidades governamentais, da Direção Geral de Saúde (DGS)
e também da Organização Mundial de Saúde (OMS) sendo que de imediato colocamos
em prática todas as medidas que nos foram recomendadas para a vossa proteção e
também para a dos nossos colaboradores.
Desta forma, esperamos poder corresponder às expectativas e contar com a vossa
presença no Mercure Lisboa Almada durante este ano que certamente irá ficar para a
história.
Enviamos abaixo os novos preços que são válidos até 29 de Dezembro de 2020.
Tipo de Alojamento
Single
SUPERIOR
Duplo / Twin
Single
PRIVILEGE
Duplo / Twin

Tarifa
€ 61,00
€ 71,00
€ 76,00
€ 87,00

Contacto Reservas
ha040@accor.com
ha040-rm@accor.com

As tarifas acima mencionadas são por quarto/noite e incluem:


Pequeno-Almoço Buffet;



Internet Wi-Fi em todo o Hotel;



Parque de Estacionamento interior;



IVA à taxa legal em vigor.

Os Quartos Privilege ficam no último Piso e incluem os seguintes serviços:






Oferta do mini-bar durante a estadia;
Máquina de Nespresso no quarto grátis;
Chaleira em todos os quartos;
Uma coffee-station no Hall do Piso com vários tipos de chás; água mineral,
com gás e sem gás; diversos tipos de cafés e pastelaria fina;
Balança digital;





Uma linha de amenities superior;
Pequeno-almoço no quarto sem quaisquer taxas adicionais;
Tábua de passar a ferro com ferro.

Condições Gerais:
 Todas as reservas têm de ser efetuadas por escrito.
 Reservas sujeitas a disponibilidade.
 Desconto não é acumulativo com outras Ofertas, Promoções ou Pacotes
Especiais.
 Desconto não abrange épocas festivas (por exemplo, Carnaval, Páscoa, Natal e
Passagem de Ano).
 Este acordo é válido até 29 de dezembro de 2020
 Em caso de situação de não comparecimento (“No Show”) sem aviso prévio
será cobrada uma penalização equivalente ao valor da 1ª noite.
Qualquer dúvida ou questão por favor entrem em contacto connosco que teremos todo
o gosto em ajudar.

