
 

Páscoa onde nada faltará!  

O Hotel Palácio Estoril oferece um universo de magia e bem-estar para uma mudança de ambiente - elegante e 
sofisticado, mas acolhedor e intimista.  

Nos Salões, no Jardim, no Bar e nos Restaurantes do Hotel as opções e os ambientes de evasão e distracção são 
muitos. A dois passos do Palácio ainda há o Casino, os Cafés, os Restaurantes, os Bares, as Lojas, os Museus, a 
Praia...  

E antes e depois da descoberta dos passeios pelo Estoril, Cascais, Sintra ou Lisboa, há a opção das opções, no 
Banyan Tree SPA Estoril, com descontos especiais para os hóspedes do Hotel - massagens, tratamentos, 
banhos de piscina e um moderno ginásio para, também em férias, manter a forma. 

Preços por pessoa 2 noites 3 noites 4 noites 
Quarto Duplo Clássico 170.00 € 243.00 € 243.00 € 
Quarto Duplo Clássico (oc. individual) 300.00 € 429.00 € 429.00 € 
Quarto Duplo Superior 200.00 € 285.00 € 285.00 € 
Suite Executiva 280.00 € 399.00 € 399.00 € 
Suite Palácio de Luxo 330.00 € 471.00 € 471.00 € 

Inclui: 

• Estadia em quarto duplo/twin (mínimo duas noites); 
• Bebida de boas vindas no Bar Estoril; 
• Cesto de Páscoa no quarto à chegada; 
• Pequeno almoço buffet no restaurante; 
• Acesso ao Banyan Tree Spa Estoril (massagens a preço especial); 
• ”Late check out”(mediante disponibilidade); 
• Animação surpresa para crianças no domingo de Páscoa. 
 
- Especial Greenfees: 30 euros - dias de semana/ 40 euros - fins de semana e feriados. 
 
Crianças até 12 anos grátis quando partilhado quarto com dois adultos. Máximo uma criança por quarto. 
 

 

 

 

10 / 04 / 17  a  20 / 04 /  17 

 

 

Viva o tempo de 
Páscoa de uma 
forma especial 

e diferente! 

 

www.palacioestorilhotel.com 

Tel. (351) 214 648 000   
Fax (351) 214 648 159 

e-mail: info@hotelestorilpalacio.pt 

 
PÁSCOA 

http://www.palacioestorilhotel.com/

