2019

*sábados + feriados Sextas e domingos**
à sexta e domingo (exceto se feriado ou
véspera de feriado
vespera feriado)

Apenas QLCisnes
€

Apenas SLevada
€

Observações:
1 Tabela em vigor a partir de 23 fev 2016

€

2 Valores com IVA incluido

janeiro,fevereiro

93

88

3 Ofertas - Em qualquer data do ano marcada

março,abril

98

92

maio

103

97

95

103

99

97

OFERTA 1 + de 200 pax- cascata de fogo
OFERTA 2 + de 250 pax- cascata de fogo + aqua
dance
OFERTA 3 + de 300 pax- cascata de fogo + aqua
dance + bolas de luz
Dia 24 de junho considerado feriado. Segunda
feira de páscoa considerada sábado. Domingo de
4
Páscoa e dias 24 e 25 de dezembro estamos
encerrados
1.ªQuinzena 1 a 15
2.ª quinzena a partir do dia 16

junho
julho 6,13,20,27 (sábados) e
restantes dias da segunda
quinzena

110

105

106

102

118

110

115

108

110

105

106

102

120 pax

103

98

140 pax

16 a 31 outubro

103

96

novembro

95

92

dezembro

97

94

31-dez

118

115

restantes dias primeira
quinzena
2,3,4,9,10,11,15,16,17,18,
23,24,25,30,31 agosto
1,5,6,7,8,12,13,14,19,
20,21,22,26,27,28,29 agosto
setembro 7,14,21,28
(sábados) e restantes dias da
primeira quinzena
setembro restantes
dias segunda quinzena
1 a 15 outubro

5 ATENÇÃO
LEGENDA: N.º minimo de pessoas pagas a 100%
= 1 adulto = 1 PAX e 2 crianças(3 aos 7anos)/2
staff =1 PAX. A cor na data corresponde ao
numero minimo de pax pago da legenda.

6

Qualquer dúvida do livro ou preços ou condições
contatar por favor para o nosso email
geral@quintalagodoscisnes.com ou
geral@solardalevada.com

Condições de reserva:
Número de reservas O casal pode fazer no máximo 2 reservas por quinta
Validade da reserva Assim que haja um casal em lista de espera, pediremos decisão da data, via email.
Caso não hajam outros casais interessados a vossa reserva ficará ativa por 30 dias, caso pretendam que a data continue em reserva deverão
comunicar via email.
Confirmação ou cancelamento
Comunicar por favor via email para geral@quintalagodoscisnes.com ou geral@solardalevada.com
de reserva
No caso de confirmação Receberão por email todos os próximos passos
Aquando a confirmação deverá sinalizar pessoalmente ou por transferência bancária:
Opção 1 - 300€ nos primeiros 4 dias e restante valor até 1 mês após data de confirmação.
Sinalização e Contrato Opção 2 - totalidade nos primeiros 4 dias.
O valor total será de 2100€ para casamentos de 2019 (valor a deduzir no final).
CONTRATO - realização de contrato de prestação de serviços - disponivel online

Tabela de preços A tabela de preços está sujeita a alterações. Os preços em vigor para o vosso evento serão os da tabela activa aquando a data da reserva.

