
Partilhe Amor
Partilhe Experiências



Observações

Pack válido para as noites de 11 e 14/02/2023 | O Jantar Especial de São Valentim é válido nas noites de 11 e 14/02/2023
Noite Extra: 20% desconto sobre a melhor tarifa disponível no site oficial do hotel | As reservas consideram-se confirmadas 
mediante o pagamento de 50% do valor das mesmas no ato da reserva, sendo que os restantes 50% deverão ser pagos no
ato do Check-in | Condições de cancelamento: até 31/01/2023 o cancelamento é gratuito, após esta data o cancelamento
não confere qualquer direito de reembolso | Serviços de Spa em regime diurno e requerem marcação prévia | O Spa não é
acessível a menoacessível a menores de 16 anos e o acesso a grávidas é condicionado | Extras de carácter pessoal de uso obrigatório no

Circuito de Hidroterapa: touca e fato/calção de banho ou biquíni | IVA incluído à taxa em vigor

SUITE

450€
Casal

DUPLO SUPERIOR

400€
Casal

DUPLO STANDARD

370€
Casal

(Piscina de Hidromassagem e Jacuzzi com Água Termal, Sauna, Banho Turco, 
Pedilúvio, Passeio das Chuvas, Balde de Água Fria e Zona de Relaxamento)

(Menu Completo com Bebidas Incluídas)

Alojamento de 1 Noite

Pequeno-almoço Buffet 

1 Espumante e Morangos com Chocolate no Quarto

1 Jantar Especial de São Valentim com Música ao Vivo

1 Massagem de Relaxamento (25’) 

1 Circuito de Hidroterapia Termal (60’)

Estacionamento GratuitoEstacionamento Gratuito

Late check-out (mediante disponibilidade)



Observações

Pack válido para a noite de 11/02/2023 | Suplemento Massagem de Relaxamento Noturna (25’): €80 casal
Noite Extra: 20% desconto sobre a melhor tarifa disponível no site oficial do hotel | As reservas consideram-se confirmadas 
mediante o pagamento de 50% do valor das mesmas no ato da reserva, sendo que os restantes 50% deverão ser pagos no
ato do Check-in | Condições de cancelamento: até 31/01/2023 o cancelamento é gratuito, após esta data o cancelamento
não confere qualquer direito de reembolso | Serviços de Spa em regime diurno e requerem marcação prévia | O Spa não é
acessível a menoacessível a menores de 16 anos e o acesso a grávidas é condicionado | Extras de carácter pessoal de uso obrigatório no

Circuito de Hidroterapa: touca e fato/calção de banho ou biquíni | IVA incluído à taxa em vigor

DUPLO BASIC

210€
Casal

(Piscina de Hidromassagem e Jacuzzi com
Água Termal, Sauna, Banho Turco, Pedilúvio,
Passeio das Chuvas, Balde de Água Fria e

Zona de Relaxamento)

(Composto por: Sortido de Canapés
Doces e Salgados, Fondue de Chocolate,

Fruta, Chás, Sumos Naturais,
Águas Aromatizadas e Espumante)

Alojamento de 1 Noite

Pequeno-almoço Buffet 

Chocolate no Quarto

Finger Buffet servido na Zona do Spa

 

Circuito de Hidroterapia Termal (60’)

Estacionamento GratuitoEstacionamento Gratuito



Observações

Campanha válida para aquisição de Vouchers de 13/01/2023 a 14/02/2023
Os Vouchers apenas poderão ser usufruídos a partir de 15/02/2023

Exclui-se a utilização dos Vouchers aos Sábados à tarde e Domingos de manhã
Serviços de Spa em Regime Diurno, mediante marcação prévia

Spa não acessível a menores de 16 anos
Campanha não acumulável com outras pCampanha não acumulável com outras promoções ou descontos em vigor
Os Vouchers têm a validade de 12 meses a partir da data de emissão

IVA incluído à taxa em vigor

220€

2 Rituais de Cacau (90’)
OFERTA de 2 Circuitos de Hidroterapia Termal (60’)

SWEET MOMENT

155€

2 Circuitos de Hidroterapia Termal (60’)
2 Massagens de Relaxamento (50’)

RELAX WITH LOVE

70€
2 Massagens de Relaxamento (25’)

MY VALENTINE



Observações

Campanha válida para Sábado dia 11/02/2023 | Todos os serviços requerem de marcação prévia
Spa não acessível a menores de 16 anos e o acesso a grávidas é condicionado | Campanha não acumulável com

outras promoções ou descontos em vigor | Extras de carácter pessoal de uso obrigatório no Circuito de Hidroterapia:
touca de natação e fato de banho/ biquíni | IVA incluído à taxa em vigor

Finger Buffet servido na Zona do Spa

composto por: Sortido de Canapés Doces  

e Salgados, Fondue de Chocolate,

Fruta, Chás, Sumos Naturais, 

Águas Aromatizadas e Espumante

160€

Circuito de Hidroterapia
Termal Noturno (60’) + 

Massagem de Relaxamento 

Noturna (25’) & Finger Buffet

115€

Massagem de Relaxamento 

Noturna (25’) & Finger Buffet

80€

Circuito de Hidroterapia
Termal Noturno (60’)
& Finger Buffet



Observações

Jantar válido para o dia 14 de Fevereiro de 2023;
Necessário marcação prévia;
Pré-pagamento na totalidade;
IVA incluído à taxa em vigor.

95€
Casal



PARA MAIS INFORMAÇÕES OU RESERVAS:

Rua Manuel Rodrigues Serrazina, S/N, Fervença
2460-743 Vestiaria - Alcobaça

tel. Hotel 262 505 370 (chamada para rede fixa nacional)
tel. Spa: 262 505 376 (chamada para rede fixa nacional)

mail Hotel: reservas@yourhotelspa.com
mail Spa:mail Spa: beyondspa@yourhotelspa.com

site: www.yourhotelspa.com
facebook: www.facebook.com/yourhotelspa.com

instagram: www.instagram.com/yourhotelspaalcobaca
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