
 
 
 
 

                                                   
 
                                                  BOOKING FORM 

 
A/C : REAL MARINA HOTEL & SPA 

Catarina Cavaleiro     Tel: (+351)  926 873 841 

E-mail:  ecrmo@realhotelsgroup.com 

 
                

ALGARVE GREAT DERBY 

APELIDO : ___________________ NOME: ______________________ 

PAÍS: ___________________________________ 

TELEMÓVEL: ______________________________ E.MAIL: _____________________________________ 

(Nota: Esta informação apenas será usada para fazer a reserva) 

 

ALOJAMENTO 

Data de chegada:  _____________________________ 
Data de partida: _____________________________ 
 

Tipologia de quarto: □ € 100.00 / Quarto individual ROH/ noite 

 □€ 110.00 / Quarto duplo ROH / noite 
(rates with VAT & Buffet breakfast included)                □ € 20, 00 Suplemento vista mar / noite 

Internet included. □ € 23, 00 Suplemento cama extra / noite 
 

ROH “run of the house” inclui quartos vista cidade e apartamentos T1 e T2 

1ª Criança até aos 10 anos não pagam quando acompanhadas pelos pais. 

A partir dos 11 anos, é aplicado o valor de cama extra acima referido. 

 
Comida e Bebidas:  Preços por pessoa – Por favor reserve o seu jantar com antecedência com a organização. Caso 

contrário, o hotel poderá não garantir a sua refeição. (Por favor informar o número de pessoas) 
 

□ Jantar 01/10/2021 - €37, 00 por pessoa (inclui vinhos seleção Real Marina, água, refrigerantes e café) 
 

 
PAGAMENTO: Cartão de crédito  
 

Para confirmar a sua reserva, é necessário um cartão de crédito válido. Para garantir a sua reserva, é solicitado o pagamento da primeira noite que 
será efetuado através de um link que enviaremos por e-mail após recebermos a Booking form. Será através da plataforma Unicre. O pagamento da 
primeira noite não é reembolsável. 
 
Reservas devem ser efetuadas até dia 15 de Agosto 2021. 
A partir de 16 de Agosto, a sua reserva será efetuada consoante a disponibilidade do hotel.  
Em caso de “Não comparecimento “ o hotel cobrará a estadia total. 
Cancelamentos ou reduções feitos até 30 dias antes da chegada, será cobrado 50% da estadia total. 
Cancelamentos ou reduções feitos até 15 dias antes da chegada, será cobrado 75% da estadia total. 
Cancelamentos ou reduções feitos após 15 antes da chegada, será cobrado 100% da estadia total. 

 
 
 
____________________________________________                 ____________________ 
  (Assinatura)     (Data) 

mailto:ecrmo@realhotelsgroup.com

