
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
1.Card 20%  

 

O CARD 20% é uma ação promocional promovida pela JASE HOTELS & RESORTS, J. A. S. 

E. – Joaquim, Afonso & Salvador – Empreendimentos Turísticos Lda. 

 

2. Duração da oferta 

A oferta do cartão decorrerá entre as 10h00 do dia 1 de março de 2023 e as 20h00 do 

dia 5 de março de 2023 (hora de Portugal Continental).  

3. Destinatários do cartão 

O cartão destina-se a todos clientes que visitarem o stand da JASE na BTL entre as datas 

e horários referidos no ponto 1, residentes em Portugal ou outro país, que aceitem os 

pontos do presente regulamento. 

5. Detalhes da oferta 

O cartão atribuí 20% numa reserva efetuada, online, num dos nossos hotéis de 1 a 6 de 

março de 2023.  

As reservas não poderão ser efetuadas nas seguintes datas: 

No Douro Royal Valley Hotel & SPA não será possível reservar em julho – agosto – setembro – 

Épocas festivas (Natal e Passagem de Ano). 

No Douro Palace Hotel resort & SPA não será possível reservar em – agosto – setembro – 

Épocas festivas (Natal e Passagem de Ano). 

  

Porto Royal Bridges Hotel – não será possível reservar em maio – junho – setembro – outubro 

– Épocas festivas (Natal e Passagem de Ano) 



A reserva está sempre sujeita a disponibilidade do hotel e a oferta só pode ser utilizada em 

reservas online de 1 a 6 de março de 2023 e não acumula com outras promoções em vigor. 

6. Considerações Gerais 

O Grupo JASE HOTELS & RESORTS reserva-se ao direito de alterar, a qualquer momento, 

o regulamento, sem necessidade de aviso prévio. 

Não poderá ser utilizado mais do que um cartão por reserva.  

A oferta só é válida em reservas online e nos sites oficias da JASE. 
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