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Acordo Associados da ADIPA e S. Hotels
Tarifas com 15% de desconto sobre Tarifa Flexível, disponível em Shotels.pt.
Tarifa disponível com código promocional. Para ter acesso ao código promocional, por favor consultar a ADIPA
através de email.
O desconto não é aplicável a tarifas não reembolsáveis.
O Porto Palácio Congress Hotel & SPA, está vocacionado para o turismo de negócios e de lazer,
proporcionando experiências únicas em cada visita, pautadas por elevados padrões de qualidade.
Inspirado nas artes e no gosto pela beleza, o The Artist Porto Hotel & Bistrô apresenta um ambiente
contemporâneo e confortável, onde cada detalhe nos transporta para a atmosfera criativa e original, com uma
forte carga motivacional, inspirando e ajudando a crescer (pessoal e profissionalmente) os alunos da Escola de
Hotelaria e Turismo do Porto ali em funções.
Na Antiga Rua Nova dos Ingleses, na Ribeira do Porto, onde outrora fora a sede do Balleteatro - a
primeira escola de teatro e dança no Porto o The House Ribeira Porto Hotel é um hotel urbano, atual, moderno,
irreverente, ousado, exigente e sofisticado, que procura a autenticidade no centro nevrálgico da história da cidade
invicta.
Porto Palácio Congress Hotel & SPA - Reserve a sua estadia com todo o conforto e flexibilidade para poder
alterar ou cancelar de forma fácil e gratuita.
Pague apenas quando chegar ao hotel.
Pode alterar ou cancelar a sua reserva até 24 horas antes da data de chegada.
The Artist Porto Hotel & Bistrô e The House Ribeira Porto Hotel - Reserve a sua estadia com todo o conforto
e flexibilidade para poder alterar ou cancelar de forma fácil e gratuita.
Pague apenas quando chegar ao hotel.
Pode alterar ou cancelar a sua reserva até 72 horas antes da data de chegada.

Condições gerais:
. Os valores acima referidos são válidos para reservas individuais.
. Grupos serão alvo de orçamentação específica.
. Garantia de Reserva – Todas as reservas deverão ser confirmadas com dados de cartão de crédito no ato da
reserva.
. Horário Standard de: Check-in: após as 15h00 | Check-out até às 12h00.
. Em caso de “NO SHOW” na data de chegada ou em caso de saída antecipada será cobrada a totalidade da
estadia.
A partir do dia 01 de março de 2018, será cobrado um imposto municipal de 2 Euros por pessoa, por noite, não
incluído no valor total e que deverá ser pago no local. Imposto somente aplicado a reservas e estadias efetuadas
a partir desta data. Este imposto será cobrado aos hóspedes com idade superior a 14 anos e será aplicado em
reservas até um máximo de 7 noites seguidas.
Em Tróia, o Aqualuz Suite Hotel Apartamentos e o Troiaresidence e as suas Ocean Villas
inseridas na fantástica península de Troia.
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