
ACORDO PREFERENCIAL RESERVAS 
1 Janeiro a 28 Dezembro 2022

Unidade Hoteleira Individual Standard Duplo Standard Períodos “On Request”

Belém*
PALÁCIO DO GOVERNADOR
★★★★★

Website

SINGLE DELUXE
€ 170,00

Single Club: €195,00

DOUBLE DELUXE
€ 180,00

Double Club: €205,00

10% sobre a Tarifa Base em
www.nauhotels.com

Montargil
LAGO MONTARGIL & VILLAS
★★★★★

Website

€ 80,00 € 95,00

NOITES SÁBADO, ÉPOCAS ESPECIAIS,
de 15 de Junho a 15 de Setembro

10% sobre a Tarifa Base em
www.nauhotels.com

Albufeira – São Rafael
SÃO RAFAEL ATLÂNTICO
★★★★★

Website

€ 95,00 € 105,00

PÁSCOA,
MÊS DE JULHO A AGOSTO

10% sobre a Tarifa Base em
www.nauhotels.com

Albufeira – São Rafael
SÃO RAFAEL SUITES
★★★★★

Website

REGIME ALL INCLUSIVE
10% sobre a Tarifa Base em

www.nauhotels.com

Albufeira – Salgados
SALGADOS PALACE
★★★★★

Website

€ 95,00 € 105,00

PÁSCOA & ÉPOCAS FESTIVAS,
de 01 de Maio a 30 de Setembro

(Regime Tudo Incluído)
10% sobre a Tarifa Base em

www.nauhotels.com

Albufeira – Salgados
SALGADOS DUNAS SUITES
★★★★★

Website

10% sobre a Tarifa Base em
www.nauhotels.com

Albufeira – Salgados
SALGADOS PALM VILLAGE
★★★★

Website

REGIME ALL INCLUSIVE
10% sobre a Tarifa Base em

www.nauhotels.com

Portimão
MORGADO GOLF & COUNTRY CLUB
★★★★

Website

€ 80,00 € 90,00

PÁSCOA & ÉPOCAS FESTIVAS,
de 15 de Junho a 15 de Setembro

10% sobre a Tarifa Base em
www.nauhotels.com

Vila do Bispo
SALEMA BEACH VILLAGE
★★★★

Website

SELF CATERING
10% sobre a Tarifa Base em

www.nauhotels.com

http://www.palaciogovernador.com/
http://www.nauhotels.com
https://www.lagodemontargilhotel.com/
http://www.nauhotels.com
https://www.saorafaelatlantico.com/
http://www.nauhotels.com
https://www.saorafaelsuites.com/tudo-incluido.html
http://www.nauhotels.com
https://www.salgadospalace.com/
http://www.nauhotels.com
https://www.salgadosdunassuites.com/
http://www.nauhotels.com
https://www.salgadospalmvillage.com/
http://www.nauhotels.com
https://www.morgadogolfhotel.com/
http://www.nauhotels.com
https://www.salemabeachvillage.com/
http://www.nauhotels.com


* Palácio do Governador – tarifa inclui, late check out/ early check in (conforme disponibilidade), 2 cápsulas Nespresso no quarto, ginásio, banho turco, sauna e piscina  interior 

aquecida. Oferta de 1 aperitivo ao Jantar, 20% Desconto em todos os serviços SPA (inclusive estética) e 15% Desconto na aquisição produtos (Comfort-zone).

1. As condições especiais acima indicadas apenas serão válidas para reservas via central reservas (E-mail: bookings@nauhotels.com / Tel: +351 213 007 009);

2. Validade de 01 de Janeiro a 28 de Dezembro de 2022 exceto períodos “On Request” indicados. Total confidencialidade das tarifas acordadas.

Horário Check-in &  Check Out varia conforme a unidade – confirmar no ato de reserva;

3. Tarifas para colaboradores /membros do Grupo Cultural e Desportivo dos Trabalhador do Novobanco em deslocações de trabalho ou lazer, até um total máximo de 9 

quartos; aquando do pedido reserva deverá identificar empresa onde trabalha.

4. Sempre que exista uma tarifa Base / flexível de alojamento mais vantajosa em www.nauhotels.com, aplica-se um desconto de 10% sobre a mesma. Este desconto só se aplica 

sobre a tarifa base, não incide sobre tarifas não reembolsáveis ou promocionais.

Caso não exista disponibilidade na tipologia de quarto abrangida pelo presente acordo (Standard), aplica-se um desconto de 10% sobre o melhor preço disponível no site 

www.nauhotels.com para outras categorias de quarto disponíveis.

5. No caso de existir uma tarifa Não Reembolsável no nosso site, com tarifas mais baixas do que as do acordo, acompanharemos a oferta mas obedecendo às condições 

especiais de reserva e pagamento;

6. Pequeno-almoço à Carta servido no restaurante ou Buffet assistido, taxas de serviços e IVA à taxa legal em vigor incluído.

(exceto no Salgados Palm  Village, São Rafael Suites & Salema Beach Village);

7. Acesso gratuito ao circuito termal, nas unidades de Montargil e Lisboa;

8. Acesso gratuito à Internet;

9. Estacionamento disponível em todos os hotéis.

CONDIÇÕES GERAIS

Taxas Municipais de Lisboa não incluídas (Palácio do Governador) acresce às tarifas acima, €2/ noite/ hóspede (máx, 7 noites por pessoa) Taxa será paga diretamente na 

receção do Hotel.

• Os preços são NET, em Euros, incluindo serviço e IVA à taxa legal;

• O desconto de 10% sobre a tarifa base / flexível não acumula com outros descontos ou promoções em vigor no nosso site e não incide sobre a tarifa não reembolsável;

• Todas as reservas deverão ser efectuadas ou confirmadas por um endereço electrónico de trabalho;

• Os preços são válidos para alojamento standard, por quarto e por noite para colaboradores e convidados da empresa, limitado ao número máximo de 9 quartos por reserva;

• Encontram-se excluídos deste acordo tarifas para grupos (reservas de 10 ou mais quartos para a mesma data e mesmo hotel);

• As tarifas indicadas neste acordo não podem ser utilizadas em conjunto com outras vantagens ou promoções em vigor no mercado, incluindo condições negociadas com outras 

entidades incluindo cartões bancários ou crédito;

• Os preços no presente acordo não se aplicam quando as unidades têm menos de 5 quartos disponíveis. Mediante consulta e neste caso aplicar-se-á 10% de  desconto 

sobre a tarifa flexível, no website do hotel e tipologia disponível; No caso do Lago Montargil & Villas, as tarifas não se aplicam nas noites Sábado.

• O presente acordo vigorará até ao dia 28 de Dezembro de 2022. Caso uma das partes pretenda pôr termo livremente, deverá comunicar por escrito à outra parte,  com 15 

dias de antecedência em relação à data para a qual se pretenda a produção da cessação dos seus dos efeitos. Serão, contudo, ressalvados os direitos dos  clientes 

beneficiários do presente Acordo que já tenham efectuado reservas antes da data da cessação dos efeitos do mesmo.

PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DAS RESERVAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

• Para proceder a uma reserva utilizando as condições deste acordo deverá contactar a Central de Reservas através do nº +351 213 007 009 ou e-mail, bookings@nauhotels.com

indicando o nome da empresa, se o pedido reserva é no âmbito de deslocação de trabalho ou em lazer, nome do hotel pretendido, nome dos hóspedes, data de check-in e check-

out. O modo de pagamento deverá ficar definido no acto da reserva;

• Não é garantida disponibilidade até ao momento de confirmação do pedido da reserva;

• A reserva será confirmada unicamente por escrito via e-mail por um responsável da Central de Reservas. A reserva terá um nº de confirmação associado que tem  

obrigatoriamente de ser informado;

• Todas as reservas feitas pelos colaboradores da empresa, deverão ser feitas pelo respectivo e-mail de trabalho e deverão mencionar que são ao abrigo deste Acordo Preferencial. 
Caso não disponham de e-mail de trabalho, deverão prestar prova de serem colaboradores da empresa.

• A empresa não tem nenhuma responsabilidade sobre o pagamento de reservas efetuadas pelos colaboradores, ou respetivas despesas associadas. Ambos serão da 
responsabilidade do colaborador.

• Pagamento com condições de crédito poderá ser concedido à empresa, baseado na solicitação enviada por escrito pela empresa e após validação da Direcção Financeira da 
SGEHR;

• Pré pagamento por transferência bancária é válido e requerido para garantir o alojamento, quando a empresa não possui acordo para pagamento com condições de crédito 
com a SGEHR ou lhe foi negado o pagamento com condições a crédito pela SGEHR;

• O pagamento deverá ser efectuado até 5 dias antes da chegada do cliente. Na ausência de pagamento, um cartão de crédito deverá ser informado para garantir a reserva até ao 
momento do check-in. Na impossibilidade de apresentação de um cartão crédito da empresa, esta pode garantir a reserva por escrito através de um e-mail da empresa;

• Na ausência de pagamento ou detalhes de cartão de crédito até 5 dias antes da chegada, as reservas serão canceladas;

• É sempre obrigatório a apresentação de um cartão de crédito por parte do colaborador ou convidado no momento do check-in para garantir despesas consideradas extras. 
Trata-se de um procedimento standard utilizado para todos os hotéis da SGEHR.

• Cartões de crédito aceites: VISA, Master card/ Eurocard, American Express.

mailto:bookings@nauhotels.com
http://www.nauhotels.com
http://www.nauhotels.com
mailto:bookings@nauhotels.com


POR: SGEHR S.A.
NOME: CATARINA PATO 
CARGO: CORPORATE SALES MANAGER

SGEHR
Sociedade Gestora e Exploradora de Hotéis e Resorts, S.A.

Av. Do Forte, 3 Ed. Suécia IV – 2º piso, Sala 2.12 2794-038 Carnaxide – Portugal

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

 A política de cancelamento de uma reserva confirmada é de 24 horas antes da data de chegada. Reservas não canceladas até as 18h00 (hora local) no dia antes da data

prevista de chegada estão sujeitas a penalizações. Em caso de cancelamento tardio ou não comparência (caso o hóspede não chegue ao hotel na data de check-in), o Hotel

reserva-se ao direito de efectuar o débito de uma noite no cartão de crédito facultado para garantir a reserva;

 No caso de saídas antecipadas será debitada 1 noite de estadia (a 1ª das noites não gozadas).

EMPRESA

NOME

CARGO

DATA ASSINATURA

+351 213 007 009

bookings@nauhotels.com

www.nauhotels.com


