IASFA – ПАКЕТ 2020 – 2021

Quinta Splendida – Класически пакет
От 01.11.2020 до 26.12.2020 и от 03.01.2021 до 31.10.2021
 7 нощувки в Студио с изглед към морето за двойно ползване с включена
закуска.
 Един релаксиращ масаж на врата, гърба и раменете на маса от 45 минути.
 Един енергизиращ масаж на цялото тяло 60 минути.
Двойна стая: 476,00 евро на човек/пакет.
Единична стая: 140,00 евро на пакет.
Доплащане за вечеря: 210,00 евро на човек/пакет.
 Вечеря в Галерия или тайландски ресторант (меню от 3 ястия)
Нова Година от 27.12.2020 до 03.01.2021
Доплащане: 103,50евро на човек/пакет.
Включва:
 Гала вечеря в Зимната градина с 6 степенно меню с домашни напитки

(Португалски вина, вода и безалкохолни напитки).
 Трансфер от хотела до място във Funchal с невероятен пейзаж, за да
гледате фойерверките.

Quinta Splendida – Пакет премиум
От 01.11.2020 до 26.12.2020 и от 03.01.2021 до 31.10.2021
 7 нощувки в СПА студио с изглед към морето за двойно ползване с
включена закуска.
 Един един аюрведичен масаж 60 минути.
 Един ароматерапевтичен масаж 60 минути.
Двойна стая: 660,00 евро на човек/пакет.
Единична стая: 262,50 евро на пакет.
Доплащане за вечеря: 210,00 евро на човек/пакет.
 Вечеря в Галерия или тайландски ресторант (меню от 3 ястия).
Нова Година от 27.12.2020 до 03.01.2021
Доплащане: 103,50евро на човек/пакет.
Включва:
 Гала вечеря в Зимната градина с 6 степенно меню с домашни напитки
(Португалски вина, вода и безалкохолни напитки).
 Трансфер от хотела до място във Funchal с невероятен пейзаж, за да
гледате фойерверките.

Забележка:
 Цени на услуги и данъци:
 Еко такса не е включена и ще бъде начислена директно на гостите при
напускане: 1,00 евро на ден на възрастен над 18 години и до максимум
5,00 евро, считано от 01 януари 2021.
 Наличността се потвърждава при заявка за резервация.
 Условия за плащане: 50% от общата резервация се иска 7 дни преди
датата на пристигане, а останалите 50% се заплащат директно при
пристигане в хотела. След това ще се изискват данни за кредитна карта
резервация (име, номер, валидност и 3 цифрен код за сигурност на гърба
на картата). Тази процедура се изисква само за да се гарантира
резервацията. Моля, уверете се, че няма дебити да бъде направено до
деня на пристигането ви, тъй като плащането ще бъде извършено.
 Анулиране, непристигане и ранно заминаване:
 В случай че анулирането е направено по-малко от 2 дни преди
датата на пристигане, 100% от общата сума, отнасяща се до
престоя, ще бъде таксувана.
 В случай на неявяване ще бъде изискана пълната сума за престоя.
ПРЕКРАСНИ АКЦЕНТИ:
Местоположение на хотела:
 В сърцето на Caniço, много близо до местни магазини, супермаркет и
други услуги.
 1,5 км. от плажа (5 минути шофиране).

 11 км от град Funchal (20 минути шофиране).
 9,5 км от летището (15 минути шофиране).
Тайландски ресторант „THAI LOUNGE”:
 Ориенталско влияние с органични подправки и билки.
 Оригинална тайландска кухня със здравословно хранене и традиционни
тайландски декорации от дърворезба.
Средиземноморски ресторант „Галерия“:
 Съвременна атмосфера и голяма слънчева тераса с изглед към океана за
трапеза на открито. Средиземноморско меню за настройка и а-ла-карт
меню.
Нашите собствени зеленчуци, плодове и билки.
- Освен нашата ботаническа градина, нашите градинари имат още една
важна задача: да отглеждат част от нашите зеленчуци за ресторантите,
плодове за сладкиши и билки за чайове и ястия. Ние не използваме
никакви химически продукти и те растат естествено в нашата градина.
- Гостите могат да ги гледат как растат ден след ден и скоро те ще бъдат
представени в нашите ресторанти и барове.

Новогодишна програма 31.12.2020:
 18:00ч. Коктейл за добре дошли с пенливо вино.
 18:30ч. Новогодишна гала вечеря в Зимната градина с 6 степенно меню
и португалски вина, вода, като и безалкохолни напитки - задължителни
за гости на база полупансион.
 22:00ч. Трансфер до Funchal, за да видите фойерверките (включва
пенливо вино, стафиди и медена торта).
Описание на масажа

Енергизиращ масаж 60 минути: Идеален за облекчаване на
мускулното
напрежение
и
умора
чрез
стимулиране
на
кръвообращението и подновяване на енергиите. Този масаж се прави с
инфузия на растения от градината Quinta Splendida, бадемово масло и
топъл или студен крем за нанасяне във възпалените области.
Неорганичен масаж с Madeira Gerânium, Bayleaves.
Аюрведичен масаж 60 минути: Трите първични метаболитни сили в
човешкото тяло. Сместа от тези три основни сили са отговорни за
насърчаването и поддържането на баланса във всеки ден и здраве през
цялото време. Дошите (Pitta, Vata и Kapha) се характеризират с
енергиите, присъщи на всяка главна сила.
Ароматерапия 45 минути: Състои се в използването на основни
аромати, извлечени от растения, цветя и плодове. Комбинацията от
успокояващи и релаксиращи движения с етеричните масла, които едно
приложение допринася за баланс на психическото и физическото здраве.
Релаксиращ масаж за врата, гърба и раменете 45 минути: Известен
като изключително ефективен масаж при мускулни болки за
освобождаване на напрежението, извършваното налягане варира от
средно до много дълбоко, в зависимост от нуждите на всеки човек.

