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Todos

Hotelaria e Turismo

Procurar:

A mostrar de 1 até 54 de 54 registos

  PROTOCOLO DATA

34 Guest House

15% de desconto Corporate

Website  Tabela de Preços

Adagio Access

5% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

Adagio

5% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

Alpinus Hotel

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate)

Altis Hotels

Acesso a tarifas especiais, através dos seguintes e-mails: Altis Grand Hotel (reservations@altishotels.com); Altis

Avenida Hotel (reservationsavenida@altishotels.com); Altis Belém Hotel & Spa (reservationsbelem@altishotels.com);

Altis Suites (reservations@altishotels.com); Altis Prime Hotel (reservations@altishotels.com)

Website

Aqualuz Troia Hotel

10% desconto sobre o preço de site. Não acumulável com outos descontos em vigor e/ou promoções existentes na data

de reserva.

Website

Arrábida Seacret

10% de desconto no valor da estadia.

Website

Azor Hotel

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate)

Website

Bestravel - Agência de Viagens

5% de desconto sobre pacotes (excluindo aviação); 50% de desconto sobre a taxa de emissão de bilhete de avião.

Desconto a incidir sobre valor base (excluindo taxas e suplementos não comissionáveis). Isenção das depesas de reserva.

Não acumulável com outras promoções em vigor. Não são permitidos pagamentos em Cartão de Crédito. Condições

válidas nas agências Bestravel aderentes.

Website

Chalés da Serra da Estrela

20% de desconto para reservas individuais (menos de 20 pessoas). Excluem-se programas especiais.

Website

Dharma Serra da Estrela SPA

15% de desconto para reservas individuais (menos de 20 pessoas). Excluem-se programas especiais.

Website

Douro 41 Hotel & Spa

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate).

Website

Éden Resort

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate).

Website

Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal

15% desconto nos serviços de restauração e bebidas, mediante reserva prévia. 15% de desconto nos serviços de

alojamento e pequeno almoço, mediante reserva prévia. 10% de desconto nos workshops e formação auto financiada

programada. Os descontos não se aplicam a reservas de grupo e não acumulam com outras campanhas de descontos.

Website

Eurosol Hotels

10% de desconto em alojamento, sobre a tarifa “Melhor Preço” do site www.eurosol.pt. No ato da reserva, indicar

promocode PR18IPS

Website

Fairmont

10% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

Furnas Boutique Hotel

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate).

Website

Hotel do Mar

Consultar condições aqui

Website

Hotel do Sado

10% de desconto sobre a tarifa BAR; 10% sobre a Carta do restaurante (exceção ao menu do dia); 10% de desconto sobre

a Carta de Bar (exceção ao menu do dia); 10% de desconto nos serviços de massagens; 10% de desconto nos serviços de

transfer na viatura do Hotel do Sado, destinada para o efeito. Condições especiais nos serviços de Banqueting.

Website

Hotel dos Carqueijais

20% de desconto para reservas individuais (menos de 20 pessoas). Excluem-se programas especiais.

Website

Hotel Serra da Estrela

20% de desconto para reservas individuais (menos de 20 pessoas). Excluem-se programas especiais.

Website

Ibis Family

5% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

Laguna Resort Vilamoura

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate).

Website

Mamma Shelter

5% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

Mercure

10% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

Mgallery

10% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

Minor Hotels (Tivoli, Anantara, Avani, NH Collection & NH)

10 a 20 % de Desconto sobre o BAR (melhor preço disponível). Reservas por e-mail

(reservations.portugal@minorhotels.pt) ou aqui

Website

Montado Hotel & Golf Resort

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate).

Website

Novotel

10% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

Olaias Park Hotel

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate)

Monte Real

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate).

Website

Palácio da Lousã

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate).

Website

Pestana Hotel Group

10% de desconto em reservas no pestana.com e em restaurantes do Grupo, com acumulação de 10 pontos por euro gasto

no cartão Pestana Guest Club de adesão gratuita.

Apoio a esclarecimentos, reservas ou mais informações em guest.club@pestana.com ou +351 210 417 088.

Website

Porto Palácio

10% desconto sobre o preço de site. Não acumulável com outos descontos em vigor e/ou promoções existentes na data

de reserva.

Website

Praia Verde

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate).

Website

Pullman

10% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

Raffles

10% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

Santiago Hotel

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate).

Website

Sesimbra Hotel & Spa

Alojamento e pequeno-almoço: 15% de desconto nas Tarifas Promocionais publicadas no site (alojamento e pequeno-

almoço). Programas especiais: 10% de desconto em todos os Programas Especiais em vigor. Spa: 10% de desconto nos

Tratamentos do Spa (exclui as promoções em vigor).

Website

Sofitel

10% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

Swissôtel

10% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

Thalassa

10% de desconto sobre a melhor tarifa. Como usufruir da oferta

Website

The Artist Porto Hotel

10% desconto sobre o preço de site. Não acumulável com outos descontos em vigor e/ou promoções existentes na data

de reserva.

Website

The Crest

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate)

Website

The House Ribeira Hotel

10% desconto sobre o preço de site. Não acumulável com outos descontos em vigor e/ou promoções existentes na data

de reserva.

Website

Top Atlântico

Programas de Operadores Turísticos: 6% de desconto; Programação própria: 5% de desconto; Alojamento: 5% de

desconto; Aluguer de viaturas: 5% de desconto; Taxas de serviço (Tabela em vigor): 50% de desconto. Condições

aplicáveis a familiares diretos (cônjuges e filhos dos colaboradores).

Website

Troia Residence

10% desconto sobre o preço de site. Não acumulável com outos descontos em vigor e/ou promoções existentes na data

de reserva.

Website

Turim Hotels

10% de desconto exclusivo para reservas online aqui, com os seguintes dados:

Utilizador: IPS Pass: 2526

Website

TURISET - Viagens e Turismo

5% de desconto em todos os pacotes turísticos organizados. Taxas governamentais excluídas. Não inclui: passagens

aéreas, bilhetes de autocarro e reserva de hóteis

Website

Turistrela Hotels & Experience

15% de desconto para reservas individuais em Dharma Spa (menos de 20 pessoas). 20% de desconto para reservas

individuais em alojamento. Excluem-se programas especiais.

Website

Villa C Boutique Hotel

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate)

Website

Vila Galé Hotéis

Com a adesão ao Cartão Instituto Politécnico de Setúbal – Vila Galé (formulário aqui ), acesso a 10% de desconto na

tarifa online, nos serviços de alojamento em qualquer regime disponível (pequeno almoço, meia pensão ou tudo incluído).

No caso do desconto sobre os serviços, o mesmo incidirá sobre os serviços de restauração, bar, clubes de saúde, spas,

garagem, entre outros.

Para beneficiar da oferta, deverá estar registado no cartão corporate aqui 

Para obter este desconto, poderá efetuar a sua reserva no site www.vilagale.com e aceder à Área de Cliente com o

respetivo login e password, ou enviar o seu pedido de reserva para portugal.reservas@vilagale.com

Vila Monte Farm House

10% de desconto sobre a tarifa BAR (Best Available Rate)

Website

Zmar Eco Experience

10% de desconto no alojamento, transversal a todas as épocas do ano (incluindo Agosto), mediante disponibilidade.

Condições aplicáveis na reserva online, mediante utilização do código promocional CORP. Ao dar entrada no Zmar, será

necessário identificar-se como membro do IPS/Rede AlumniIPS para que o desconto seja aplicado.

Para ter acesso a todas as atividades e programas, subscreva a Newsletter no website do Zmar.
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