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Just waiting
for you...
de/from:
para/to:

oferta//offer

VALIDADE // EXPIRATION
Excepto nos períodos de Carnaval, Páscoa,
Natal, Réveillon, dias festivos e vésperas
de feriado.
Except for the periods of Carnival, Easter,
Christmas, New Year’s Eve, festive days
and holidays.
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VÁLIDO EM // VALID FOR
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RESERVA // BOOKING

MP

Maxime Hotel / Maxime Restaurante-Bar

A

|

Maxime Hotel
[+351] 218 760 000
bookmyroom@maximehotellisbon.com

TR

Maxime Restaurante - Bar

AM

OS

[+351] 218 716 600
esperoporti@maximerestaurante.com
Os serviços disponibilizados neste voucher têm que ser usufruídos em conjunto. Este voucher não é acumulável com outros
vouchers, promoções, ou campanhas em vigor. Este voucher
não é reembolsável mediante a utilização de um serviço com
valor inferior. No caso do consumo ser superior ao valor deste
voucher, o cliente terá de pagar o valor remanescente. A reserva
só poderá ser efectuada caso a ocupação do hotel não exceda
os 90%, e deverá ser feita com um mínimo de 7 dias de antecedência. A reactivação do voucher após o término da validade
será feita mediante o pagamento de 25€. O voucher apenas é
válido mediante a apresentação da sua versão física no momento do usufruto.
The offers of this voucher must be enjoyed together. This
voucher is not valid with other vouchers, promotions or campaigns in place. This voucher is non-refundable by using a
service with lower price. If consumption exceeds the value
of the voucher, the customer will have to pay the remaining
amount. Booking is valid only if the hotel’s occupancy does
not exceed 90%, and if it is made with a minimum of 7 days
in advance. The use of the voucher after the expiration date
implies the payment of an extra €25. The voucher is valid
upon presentation of its physical version at the time of use.

maximehotellisbon.com
by real hotels group

