Parceria Ticket / Eurosol Hotels

Todos os portadores de cartão Ticket+, e de cartão de identificação, usufruem de um desconto
de 10%, em alojamento, sobre a tarifa “Melhor Preço” do site www.eurosol.pt, sendo as
unidades abrangidas:

Eurosol Leiria/Eurosol Jardim ***
Eurosol Residence **** (Leiria)
Eurosol Alcanena ***
Eurosol Seia Camelo ***
Eurosol Gouveia ***

135 Quartos
58 Apartamentos
36 Quartos
79 Quartos
48 Quartos

Nota: O desconto não é acumulável com outras promoções, descontos ou condições especiais em vigor.

Para efectuar a reserva e usufruir das condições especiais, é obrigatório referir o código:
PRTICKET18
Condições válidas até ao dia 31 de Dezembro de 2018.

CONDIÇÕES DE RESERVA EUROSOL HOTELS
 Reservas: devem ser pedidas por escrito, mencionando expressamente os serviços
pretendidos e respectivas datas; a aceitação das reservas será também por escrito,
especificando os serviços, respectivas datas, preços e condições de pagamento. O
Hotel reserva-se o direito de solicitar, em condições específicas, o pagamento
antecipado parcial ou total da reserva. As reservas são sempre mediante
disponibilidade.
Condições para crianças, pessoa extra ou grupos, por favor consulte o hotel.
 Alterações de reservas: devem ser efectuadas por escrito, mencionando expressamente
as alterações pretendidas; a aceitação das alterações ficará dependente da
disponibilidade do hotel e será também comunicada por escrito, especificando as
alterações e eventuais mudanças de preço e condições de pagamento.
 Cancelamento da reserva: O cliente pode proceder ao cancelamento da reserva já
confirmada, respeitadas as seguintes condições: o pedido de cancelamento deve ser
efectuado por escrito, mencionando expressamente os serviços a cancelar e
respectivas datas; em caso de cancelamento da reserva por parte do cliente, poderá
existir a devolução parcial ou total do valor de reserva condicionada aos prazos a seguir
discriminados. Para reservas superiores a cinco quartos com cancelamento efectuado
até 16 dias antes do "check-in" será debitada a primeira noite da reserva. Para reservas
inferiores a cinco quartos, com cancelamento inferior a 48h, será debitada a primeira
noite da reserva.
 “No Show” ou cancelamento com antecedência inferior a 24 horas: nestes casos, o hotel
exigirá o pagamento integral da totalidade dos produtos e serviços solicitados. O Hotel
reserva-se o direito de estabelecer condições especificas de cancelamento para
grupos, programas ou tarifas especiais e exigir o pagamento antecipado parcial ou total
de um programa, reserva de grupo ou tarifa especial.
 Check-in: 14h00 do dia da chegada. Check-out: 12h00 do dia de partida. Late check-out
pode ser solicitado, mediante disponibilidade, estando sujeito a um custo suplementar.
 Estacionamento: Adquirindo os serviços de alojamento, salas ou restauração, o
estacionamento é gratuito, mas sempre mediante disponibilidade.

 Força Maior: Todos os quartos e outros espaços que possam estar reservados ficam
sujeitos à incapacidade do hotel em fornecê-los em consequência de calamidades,
catástrofes naturais, atos governamentais ou de outras entidades, guerras, hostilidades,
motins, greves, desordens, epidemias, quarentenas, atrasos em obras e/ou outros
melhoramentos que lhe estejam associados, ou em consequência de causas alheias ao
controle do hotel. O Hotel não assume qualquer responsabilidade pelo fornecimento de

qualquer espaço reservado neste documento caso se verifique a ocorrência de qualquer
das causas acima descritas.

