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Seasons 
Aparthotel 
Vip Eden  

Aparthotel Vip 
Suites do Marquês  

Rooms 
/Supplements 

71.00 N/A Studio 

89.00 80.10 Apartment  

N/A 19.80 Extra Bed  

5.00 8.00 Breakfast per pax 

01/01/06 to 31/03/07 

N/A  Half Board per pax 

 
 
Informações Adicionais: 
 
Tarifas válidas para todos os mercados individuais e grupos. 
 
As tarifas apresentadas são por quarto, por dia, e não incluem pequeno-almoço. 
 
Os valores apresentados são em Euros com IVA incluído. 
 
Crianças: 
Uma criança até aos 12 anos de idade pode partilhar (gratuitamente) o quarto com os pais em 
regime de alojamento e pequeno-almoço. 
 
Grupos:  
Mínimo 20 pax  
 
Politica de gratuidades: 1 pax grátis por cada 20 pagantes no regime do grupo (excepto para 
Congressos e Eventos, em que não há gratuidades) até um máximo de 4. 
 
Refeições: 
No Aparthotel Vip Suites do Marquês as refeições só são servidas para grupos com um mínimo de 20 
pax (mediante pedido antecipado). 
 
Ocupação: 
No Aparthotel Vip Éden, o estúdio tem uma capacidade máxima de 2 pessoas, e o apartamento tem 
uma capacidade máxima de 4 pessoas. 
 
No Aparthotel Vip Suites do Marquês o Apartamento tem uma capacidade máxima para 3 pessoas 
(inclui uma cama extra a pedido). 
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Additional Information:  
 
Rates are valid for all markets, Fit’s and Groups. 
The above rates are per room, per day and do not include breakfast. 
All amounts shown are in Euros with taxes included. 
 
Child policy: 
One child up to 12 years of age can share (free) the room with his/her parents. 
 
Groups: 
Minimum of 20 pax requested. 
 
Free policy: 1 pax free for each 20 paying guests on same group basis (this policy is not valid for 
Congresses and Events). 
 
Meals: 
The Hotel: Aparthotel Vip Suites do Marquês serve meals exclusively for groups (minimum 20 pax). 
 
Lodging Capacity: 
Aparthotel Vip Eden: studios – maximum 2 pax, Apartments – maximum 4 pax. 
Aparthotel Vip Suites do Marquês:  Apartment - maximum 3 pax (includes 1 extra bed on request). 
 


