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Exmo (a) Senhor (a) Engenheiro Manuel ]úllo, 

o Grupo Hoteis Belver tem o prazer em apresentar, o seu Protocolo válido para todos os Asso iado e 

Membros el as instituições que representa, o qual Inclui as seguintes unidades: 


r Beta Porto Hotel &. Health Club (Porto) .- Desconto 20% 
, Grande Hotel da Cúria Golf & Spa (Cúria ) - Desconto 15% 
y HotJ Principe Real (Lisboa )- Desconto lSOJo 

,. Hote.! Rural Monte do Carmo (Azaruja) - Desconto 10% 

, Boa Vista Hotel & Spa (Albufeira) -- Desconto 15% 

y Hotel da Aldeia (Albufeira) - Desconto 20% 

, Porto Dona Mana Golf & Resort (Lagos) - Desconto 10% 


Os descontos referidos Incidem sobre os preços de balcão (só alojamento) das respectivas unidades . 

O Protocolo mencionado} será álido, logo pós a sua devolução devidamente assinado. 

NOTAS: 
1. As reselVas (sempre que possível) devem ser efectuadas por escrito (carta, fax ou e-maiO 
2. Os ass ciados deverão ider tificar-·se no acto do .heck-ín. 
3. As condições espe ia ls mencione das, serão apli ad .s ao VI associados, e seus agregados fam iliares. 
4. As condições a aplicar aos acompanhantes dos associados e; ficará ao cri tério de cada unidade. 
5. As estadias dos as ociados, e seus acompanhantes, devem ser liquidadas nas respectiva unidades. 
6. As reservas são semprE' sujeitas á dfsponibllid de das unidades. 
7. Este protocolo é renovável anualmente. 

Nc; expe . :ativa d que as condições apresentadas seJe n-J do VI inteiro agrado e que contribuam para o InIcio 
de uma estreita relação, subscrevemo-nos apresentando os nossos melhores ~lJ.U1 primentos, . I 
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