
F A T I M A  H O T E L S  G R O U P

O merecido reconhecimento a quem deu o seu
melhor!

OBRIGADO!

A todos aqueles que estiveram na linha da frente durante a
pandemia de Covid-19, que arriscaram as próprias vidas, que se
dedicaram totalmente e fizeram sacrifícios em prol de um bem
comum,
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Descrição da campanha:

Oferta de 2 noites de alojamento 

Pequeno-almoço incluído na 2ª noite

A Fatima Hotels Group associa-se,  
 uma vez mais, à Câmara Municipal de
Ourém e relança a oferta de estadias
GRATUITAS aos profissionais de
saúde, que trabalham em prol do
nosso país nestes longos meses de
pandemia. 
Venha até Fátima e encontre o
merecido descanso!

O hotel oferecerá a primeira noite da estadia
(pequeno-almoço não incluído).

A Câmara Municipal de Ourém oferecerá a
segunda noite da estadia (pequeno-almoço
incluído), ao abrigo do programa Ourém
4001 noites.

Oferta válida para estadias entre 01 de
Janeiro e 30 de Abril de 2022.

Reservas: www.fatima-hotels.com



Oferta válida nas seguintes unidades:

Hotel Estrela de Fátima

Hotel Genesis

Hotel Rosa Mística

Oferta exclusiva para profissionais de saúde
hospitalar, como forma de agradecimento
pela dedicação e contributo para o controlo
da pandemia de Covid-19. 

Entendemos por profissionais de saúde
todos os colaboradores de uma unidade de
saúde pública ou pertencentes a um grupo
hospitalar privado.

No momento da reserva será solicitado um
cartão de crédito, unicamente para garantia
da reserva. Em caso de não comparência,
será cobrada uma taxa de 40€ por quarto.

No momento do check-in será obrigatória a
apresentação da cédula profissional ou outro
documento comprovativo da profissão. A não
apresentação deste comprovativo, levará à
cobrança do valor total da estadia.

Algumas datas do ano estão excluídas da
campanha. Por favor verifique com o hotel
escolhido para a reserva.

Campanha limitada ao stock existente.

Condições da campanha:


