PROTOCOLO 2016/17

Nice Way hostels | Associação Patinagem de Lisboa

Estimado parceiro,
Antes de mais, muito obrigada pela vossa parceria com o grupo Nice Way Hostels.
Com muito gosto vos enviamos as condições do protocolo para a Época 2016/2017

TIPOLOGIAS DISPONÍVEIS:
Nice Way Sintra

Nice Way Cascais

Nice Way Porto

1 x 6 bed

2 x 8 bed

2 x 6 bed

1 x 10 bed

1 x 8 bed female

1 x 5 bed

1 x 6 bed

10 x Double

3 x 10 bed

2 x Twin

7 x Double/Twin

4 x Double

-

2 x Suite

50

Maximum capacity

CONDIÇÕES PRTICULARES DO
PROTOCOLO

1 – Oferta de um desconto de 10% na
melhor tarifa disponível (Tarifa BAR),
presente no website do Hostel para
associados da Associação de
Patinagem de Lisboa e respetivos
acompanhantes (desconto válido para
um acompanhante por associado);

Inclui: Wi-Fi gratuito; Cozinha
totalmente equipada; Bar; Água quente
24h; Fechaduras eletrónicas; Luzes de
leitura, tomadas e cortinas nos
beliches; Barbecue; Jardim; Pequenoalmoço diário; TV e DVD’s.

7 x 8 bed

1 x 4 bed

4 x Twin

6 x Suite

4 x 4 bed

50

1 x 12 bed

12 x Suite
170

2 – Oferta de um desconto de 15%
para as estadias de grupos
organizadas pela Associação de
Patinagem de Lisboa ou por algum
departamento da mesma;

3 – Aluguer do hostel em exclusividade.
Neste caso o hostel ficará à inteira
disposição do grupo, o que permite
uma maior liberdade quanto às
atividades a desenvolver;

4- As reservas a titulo individual devem
ser efetuadas diretamente, para o email
info@nicewayhostels.com ou para o
número fixo de cada hostel. Reservas
de Grupo devem ser enviadas para
joana@nicewayhostels.com. No ato da

reserva deve ser mencionado o
presente protocolo para que o desconto
seja válido;
5 – O pagamento de reservas
individuais será feito no hostel, sendo
necessário informar os dados do cartão
de crédito para a garantia da mesma.
Para as reservas de grupos é
necessário efetuar o pagamento
antecipado de acordo com o contrato
acordado aquando da confirmação.
6 - Em caso de cancelamento de
reservas individuais até 72 horas antes
da data de check-in será devolvido o
valor da totalidade da reserva. Caso
contrário o hostel será cobrado o valor
de uma noite.

OUTROS SERVIÇOS POSSÍVEIS:
1 – Refeições para grupos (superiores
a 10 pessoas):
Coffee-Break: a partir de € 3.00 por
pessoa

Menus: a partir de € 8.00 por pessoa e
suplemento de bebidas a partir de €
3.00 por pessoa.
Welcome Drink: a partir de €3.00 por
pessoa.

2 – Aluguer de um espaço para
reuniões ou palestras com as seguintes
capacidades:
3 – Organização de tours à medida das
necessidades do grupo.

4 – Possibilidade de organizar
transferes de pessoas ou equipamento;
5 – Atividades como Caminhadas,
Escalada, Paintball ou Surf.

As reservas estão sujeitas à
disponibilidade do hostel pretendido.
Todas as reservas devem ser
garantidas com cartão de crédito válido
ou pré-pagamento.
No ato do check-in deverá ser
apresentado comprovativo de
Associado, sob pena de serem
aplicadas as tarifas de balcão em vigor
sem qualquer desconto.

CONTACTOS:

Nice Way Sintra

Address:
Rua Sotto Mayor 22, 2710-628Sintra
Phone: +351 21 924 9800
E-mail: info@nicewaysintra.com

Nice Way Cascais

Address:
Rua Conde Ferreira 117, 2750-346Cascais
Phone: +351 21 486 3660
E-mail: info@nicewaycascais.com

Nice Way Porto

Address:
Rua Sampaio Bruno, 12, 400-439Porto
E-mail: info@nicewayporto.com
For groups, meeting and events
reservations please contact:
Joana Almeida Marketing and Sales
manager
Phone: +351 925 968 452
E-mail: joana@nicewayhostels.com

www.nicewayhostel

