
Estadia de 2 noites em ocupação dupla, com pequeno-almoço;

Tratamento Vip à chegada ao quarto;

Almoço de Páscoa (09.04.23) com o tradicional Cabrito no forno. Incluí nosso couvert,

prato principal de cabrito assado no forno*, e sobremesa selecionada (Pudim Abade

de Priscos ou fruta laminada). Bebidas não incluídas;

10% de desconto em massagens e tratamentos no Camellia Spa;

10% de desconto no Restaurante Gomariz;

Aula de Yoga com sessão de meditação ao ar livre**, sábado (08/04/23) às 16h00

(duração 1h30min);

Atividade para crianças "Aprender a fazer bolachas",  sábado (08/04/23) às 16h00 -

sujeito a número mínimo de participantes;

Prova não comentada dos vinhos Torre de Gomariz, no Wine Bar, sábado (08/04/23)

das 16h00 às 18h00; 

 Acesso à piscina interior, sauna, jacuzzi e banho turco por 60 minutos por noite

reservada*** - requer marcação (para crianças até aos 12 anos, o acesso é permitido

apenas das 09h00 às 16h00);

Late check-out até às 14h00 (mediante disponibilidade);

Desconto de 20% em noites adicionais;

Acesso gratuito ao campo de ténis e às bicicletas;

Programa de Páscoa
07 A 09 DE ABRIL DE 2023

* Em caso de alguma intolerância/restrição alimentar, o prato principal de Cabrito poderá ser ajustado/substituído -  mediante pedido;
** Caso as condições climatéricas não sejam favoráveis, será realizada num espaço interior - sujeito a número mínimo de participantes; 

***Mediante disponibilidade,  poderá usufruir de um período superior do circuito de spa. Contudo, esta possibilidade será analisada apenas
durante a estadia.

Aproveite para fugir da agitação do dia-a-dia, relaxe, sinta o ritmo lento e
tranquilo que a natureza proporciona e recupere as energias. 



Cancelamento gratuito até 4 dias antes da data do check-in;
Válido apenas em reservas diretas;
Não acumulável com outras ofertas e/ou descontos em vigor;

Quarto Castanea: 500.00€
Quarto Vitis: 580.00€
Camellia Suite: 660.00€
Tower Suite: 820.00€

Criança dos 0 aos 4 anos - oferta;
Criança dos 5 aos 11 anos - 92.50€ em quarto Castanea ou Camellia Suite (sem Yoga); 
Adulto (12 ou mais anos) - 135.00€ em Camellia Suite (sem Yoga) Ou 155.00€ (com Yoga
incluído);

Condições da reserva:

Preço do programa para duas pessoas: 

Suplementos:



2 nights stay in double occupancy, with breakfast;

 VIP treatment upon arrival in the room;

 Easter lunch (09.04.23) with the traditional oven-roasted kid. It includes our couvert,

main course of oven-roasted kid*, and selected dessert (traditional Abade de Priscos

pudding or sliced fruit). Drinks not included;

 10% discount on massages and treatments at Camellia Spa;

 10% discount at Gomariz Restaurant;

 Outdoor Yoga Class with Meditation Session**, Saturday (April 08th) at 4 pm

(1h30min);

 Activity "Learn to do cookies", Saturday (April 08th) at 4:00 pm - subject to a

minimum of participants;

 Uncommented tasting of Torre de Gomariz wines, at the Wine Bar, Saturday

(08/04/23) from 4 pm to 6 pm;

 Access to the indoor pool, sauna, jacuzzi and Turkish bath for 60 minutes per booked

night*** - appointment required (The access for childrens under 12years old is allowed

between 09am until 5pm)

 Late check-out until 2 pm (subject to availability);

 20% discount on additional nights. Please contact the Hotel Reception to book more

than 2 nights.

Free access to bicycles and the tennis court;

Easter Program
 APRIL 07TH TO 09TH,  2023

* In case of any food intolerance/restriction, the main dish of kid can be adjusted/substituted - on request;
**If the weather conditions are not favourable, it will be held in an indoor space - subject to a minimum number of participants; 

***Subject to availability, you may enjoy a longer period of the spa circuit. However, this possibility will only be analysed during your stay.

Take the opportunity to escape from routine, relax, feel the slow and peaceful
rhythm that nature provides and recover your energy.



Free cancellation up to 4 days before check-in date;
Valid on direct reservations;
Not combinable with other discounts and/or campaigns.

Castanea room: 500.00€
Vitis room: 580.00€
Camellia Suite: 660.00€
Tower Suite: 820.00€

Children form 0 to 4 years old - free;
Children form 5 to 1 years old - 92.50€ in Castanea room or Camellia Suite (without Yoga); 
Adult (12 years old or more) - 135.00€ in Camellia Suite (without Yoga) Or 155.00€ (with
Yoga);

Booking conditions:

Price for 2 adults: 

Suplements:


