
 
 

 
 

Campanha INATEL Férias 2020  
Condições gerais 

1. Esta campanha é válida para sócios INATEL e 
não sócios. Consulte o regulamento de sócio 
INATEL. 
 

2. As reservas podem ser efetuadas ao balcão, 
por telefone ou por email, diretamente nas 
unidades hoteleiras ou nas INATEL Locais, e 
online, através do portal de reservas do 
website da Fundação INATEL.  

 
3. A campanha é válida apenas para reservas 

efetuadas até 31 de julho de 2020, para 
estadias entre 10 de julho e 30 de setembro 
de 2020. 
 

4. Serão excluídas todas e quaisquer reservas 
efetuadas fora do período definido para 
promoção em causa. 

 
5. A campanha é válida para reserva nas 

unidades hoteleiras INATEL, apenas em 
regime de alojamento e pequeno-almoço. 
Não estão incluídos extras, tais como, cama 
suplementar, suplementos de refeições, etc. 
 

6. As reservas estão sujeitas a confirmação de 
disponibilidade junto dos hotéis INATEL. 
 

7. Esta campanha não é acumulável com outras 
promoções/descontos/ofertas. 
 

8.  O desconto para sócios INATEL incide sobre 
a tarifa máxima, constante da brochura de 
preços 2020, referente aos meses de julho a 
setembro de 2020, para as seguintes 
unidades hoteleiras INATEL: 

• 15% desconto: INATEL Palace São 
Pedro do Sul Hotel****, INATEL 
Piódão Hotel**** (julho e agosto), 
INATEL Caparica (setembro), 
INATEL Porto Santo Hotel*** 
(setembro) e INATEL Flores 
Hotel**** (setembro); 

• 20% desconto: INATEL Luso (agosto 
e setembro), INATEL Albufeira 
Hotel*** (julho), INATEL Castelo de 
Vide Hotel Jardim*** & São 
Paulo** (agosto e setembro), 
INATEL Vila Ruiva Hotel**** 
(agosto e setembro), INATEL Entre-

os-Rios, INATEL Foz do Arelho 
Hotel*** (julho e setembro), 
INATEL Manteigas Hotel*** (julho e 
agosto), INATEL Caparica (julho), 
INATEL Porto Santo Hotel*** 
(julho) e INATEL Flores Hotel**** 
(julho); 

• 30% desconto: INATEL Luso (julho), 
INATEL Cerveira Hotel****, INATEL 
Oeiras, INATEL Castelo de Vide 
Hotel Jardim*** & São Paulo** 
(julho), INATEL Vila Ruiva Hotel**** 
(julho), INATEL Linhares da Beira 
Hotel Rural***, INATEL Piódão 
Hotel**** (setembro), INATEL 
Manteigas Hotel*** (setembro), 
INATEL Santa Maria da Feira e 
INATEL Graciosa Hotel****; 

• Para reservas em tarifa não 
reembolsável através do nosso 
portal de reservas, acresce 5% de 
desconto. 

O desconto para não sócios incide sobre 
a sua tarifa máxima para 2020. 

 
9. Para sua segurança, seguindo as 

recomendações das autoridades de saúde, 
as reservas ao abrigo da campanha INATEL 
Férias 2020 consideram-se confirmadas 
mediante envio de comprovativo de 
pagamento integral do valor no ato da 
reserva. 

 
10. Em caso de cancelamento da reserva, aplica-

se a seguinte política de cancelamentos: 
• Até 7 dias antes da entrada, é 

cobrado o valor de 1 noite em 
regime de alojamento e pequeno-
almoço; 

• Em caso de não comparência é 
cobrado o valor total da reserva em 
regime de alojamento e pequeno-
almoço; 

• Em caso de reserva em regime de 
tarifa não reembolsável, aplicam-se 
as condições de cancelamento 
referentes à mesma, sendo cobrado 
o valor total da reserva. 
 



 
 

 
 

11. Para as reservas efetuadas aplicam-se as 
Condições Gerais de Utilização das Unidades 
Hoteleiras INATEL.  


