8ª CONGRESSO NACIONAL DA REDE TERRITORIAL PORTUGUESA DE CIDADES
EDUCADORAS
ALOJAMENTO C/ TARIFAS ESPECIAIS PARA PARTICIPANTES
AREA FERRAGUDO
HOTEL VITORS VILLAGE ****
TARIFAS:. desconto de 20% sobre as tarifas apresentadas no site
E-MAIL: reservas@vitorsvillage.pt | TEL. 282 450 010
SITE: https://vitorsvillage.pt/pt/ Nota: para as reservas efetuadas no site os participantes deverão colocar o código de promoção
“CIDADES”, vide print infra

ÁREA CARVOEIRO
HOTEL MIRCHORO PRAIA ****
TARIFAS: QUARTO DOUBLE/TWIN EM REGIME B&B - 56€ POR NOITE
E-MAIL: booking.mirachoropraia@mirachorohotels.com
SITE: https://www.mirachorohotels.com/hotel-mirachoropraia-em-algarve/
Nota: as pessoas deverão mencionar aquando da reserva que são participantes do Congresso Cidades Educadoras

TIVOLI CARVOEIRO *****
TARIFAS: desconto de 10% sobre os preços publicados na página web do Hotel no momento da reserva
E-MAIL: nduarte@tivolihotels.com
SITE: https://www.tivolihotels.com/pt/tivoli-carvoeiro

MONTE SANTO RESORT *****
TARIFAS: desconto de 15% sobre as tarifas apresentadas no site, para reservas efetuadas até dia 28 de Fevereiro de
2019;
desconto de 10% sobre as tarifas apresentadas no site, para reservas efetuadas até dia 31 de março de 2019
E-MAIL: reservas@montesantoalgarve.com | TEL 282 321 000
SITE www.montesantoalgarve.com

AGUA HOTELS
RIVERSIDE HOTEL (Área Ferragudo)
AGUA VALE DA LAPA (ÁREA CARVOEIRO)
AGUA HOTELS AVOR JARDIM (ÁREA ALVOR)
TARIFAS: desconto de 10 %
O desconto será aplicado á tarifa e condições disponíveis no sites infra
E-MAIL: bookings@aguahotels.pt | TEL. 282 380 222)
SITE: : www.aguahotels.pt E www.aguahotelsalvorjardim.pt.
Nota: as pessoas deverão mencionar aquando da reserva que são participantes do Congresso Cidades Educadoras

VALE D’EL REI SUITE HOTEL & VILLAS 4*
Tarifa Não-Reembolsável
Tarifa por noite em quarto duplo ou single com pequeno-almoço incluído: 99€
Necessário pré-pagamento no momento da reserva e em caso de cancelamento ou no-show, pagamento não é
reembolsável
Tarifa Flexível
Tarifa por quarto duplo ou single com pequeno-almoço incluído: 124€
Cancelamento gratuito até 10 dias antes da chegada. Após este período é cobrado 30% do valor total da reserva
através dos dados de cartão de crédito fornecidos no momento da reserva.
Contacto Reservas: T 808 10 27 27 ou 289 073 808 | E-MAIL: booking@valedelrei.com
SITE: https://detailshotels.com/vale-del-rei/
Participantes devem mencionar no pedido de reserva o seguinte código: VDRCIDADESEDUCADORAS
Condições: Reservas mediante disponibilidade e confirmação pelo Departamento de Reservas.
Tarifas não cumulativas com qualquer outra oferta em vigor e podem ser alteradas sem aviso prévio.

