
Natal 22
Prendas de 

22
Prendas de 

HOTEL RESORT & SPA

Prendas de 

www.hotelalambique.com



HOTEL RESORT & SPA

Natal 22
Prendas de 

22
Prendas de 

valor: 100 €
data de emissão                                       data de validade:                         /          /         /          / 

cheque prenda

Este título vale 100.00 € em qualquer compra de serviços no 
HOTEL RESORT «ALAMBIQUE»  e não pode ser convertido em dinheiro.

www.hotelalambique.com

GARDUNHA	&	FUNDÃO	



HOTEL RESORT & SPA

Natal 22
Prendas de 

22
Prendas de 

valor:  50 €
data de emissão                                       data de validade:                         /          /         /          / 

cheque prenda

Este título vale 50.00 € em qualquer compra de serviços no 
HOTEL RESORT «ALAMBIQUE»  e não pode ser convertido em 

www.hotelalambique.com

GARDUNHA	&	FUNDÃO	



HOTEL RESORT & SPA

Natal 22
Prendas de 

22
Prendas de 

data de emissão                                       data de validade:                         /          /         /          / 

cheque prenda

Este título vale uma massagem de «aromaterapia» nos serviços 
do HOTEL RESORT «ALAMBIQUE»  e não pode ser convertido em 

dinheiro.

www.hotelalambique.com

GARDUNHA	&	FUNDÃO	

Massagem ‘’Aromaterapia’’



HOTEL RESORT & SPA

Natal 22
Prendas de 

22
Prendas de 

data de emissão                                       data de validade:                         /          /         /          / 

cheque prenda

Este título vale um (1) Jantar à La Carte para duas (2) Pessoas,  sem 
bebidas, no Restaurante Típico do HOTEL RESORT «O ALAMBIQUE». 
Sujeito a disponibilidade e marcação prévia.

www.hotelalambique.com

GARDUNHA	&	FUNDÃO	

JANTAR A DOIS



HOTEL RESORT & SPA

Natal 22
Prendas de 

22
Prendas de 

data de emissão                                       data de validade:                         /          /         /          / 

cheque prenda

Este título vale dez entradas gratuitas na piscina exterior do  HOTEL 
RESORT «ALAMBIQUE». Sujeito a disponibilidade e marcação prévia.

www.hotelalambique.com

GARDUNHA	&	FUNDÃO	

10 DIAS DE PISCINA EXTERIOR



HOTEL RESORT & SPA

Natal 22
Prendas de 

22
Prendas de 

data de emissão                                       data de validade:                         /          /         /          / 

cheque prenda

Este título vale uma noite de estadia em quarto Duplo Deluxe em 
regime de alojamento e pequeno almoço com Decoração 
Romântica e Espumante para Dois no HOTEL RESORT «O ALAMBIQUE». 
Sujeito a disponibilidade e marcação prévia.

www.hotelalambique.com

GARDUNHA	&	FUNDÃO	

NOITE ROMÂNTICA



HOTEL RESORT & SPA

Natal 22
Prendas de 

22
Prendas de 

data de emissão                                       data de validade:                         /          /         /          / 

cheque prenda

Este título vale uma noite de estadia em quarto Duplo Superior em 
regime de alojamento e pequeno almoço e Massagem de 
relaxamento (75 m) para Dois no HOTEL RESORT «O ALAMBIQUE». 
Sujeito a disponibilidade e marcação prévia. 

www.hotelalambique.com

GARDUNHA	&	FUNDÃO	

Estadia Relax & SPA 
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