
Next Inn
Morada: Vicente Vaz Das Vacas, Nº 33, 8500-747 Portimão, Portugal
Telefone: +351 282 417 852
Coordenadas GPS: N 037° 8.438, W 08° 32.239 O SEU GRUPO

7 adultos

PREÇO
4 unidades € 671,70
6 % IVA € 40,30

Preço
(para 7 pessoas)

 € 712

O preço final mostrado é o valor que vai pagar ao alojamento.
Booking.com não cobra taxas de reserva, administrativas ou de qualquer outro tipo. 
A entidade emissora do seu cartão de crédito pode cobrar uma taxa de transação internacional.

Informação sobre pagamentos
Next Inn trata de todos os pagamentos. 
Esta propriedade aceita os seguintes métodos de pagamento: American Express, Visa, Mastercard, Diners Club, JCB, Maestro, Discover

Informações adicionais
Por favor, note que os suplementos adicionais (ex. cama extra) não estão incluídos neste valor. 
Se cancelar, poderão ser cobrados custos adicionais pelo alojamento. 
Se não comparecer para esta reserva, e não cancelar antecipadamente, o alojamento poderá cobrar-lhe o valor total da reserva. 
Por favor, lembre-se de ler as Informações importantes abaixo, já que estas podem conter certos detalhes importantes não mencionados aqui.

Quarto Individual
Nome do hóspede: Jose Angel Gutierrez  
Número de hóspedes: 1 adulto  
Área do quarto: 9 m²
Plano de Refeições:  
O pequeno-almoço está incluído no preço final 
 
Casa de banho privativa • Vista cidade • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar condicionado • WC • Banheira ou duche • Toalhas
• Roupa de cama • Secretária • Entrada privada • Televisão • Televisão de ecrã plano • Canais por cabo • Papel higiénico

Tipo(s) de Cama(s): 1 cama individual (Largura: 90-130 cm)

€ 148
Alojamento € 139,62
6 % IVA incluído(a). € 8,38

Pré-pagamento :  
Não é necessário efetuar um pré-pagamento.

Custos de Cancelamento:  
até 14 de fevereiro de 2022 23:59 [WET] : € 0
de 15 de fevereiro de 2022 00:00 [WET] : € 37 - 
Não é possível alterar as datas da sua estadia.
de 17 de fevereiro de 2022 00:00 [WET] : € 148 - 
Não é possível alterar as datas da sua estadia.
As seguintes condições são diferentes das Condições
Gerais de Reserva, tal como descrito abaixo e serão
aplicadas na reserva deste quarto::
Condições para crianças e camas extra
Todas as crianças são bem-vindas.
Todos(as) os(as) crianças com menos de 6 ano(s): serão
acomodados(as) sem custos adicionais pelo uso da cama
existente.
Quarto com capacidade para 0 cama(s) extra(a).
Capacidade máxima de hóspedes neste quarto: 1
Quarto com capacidade para 0 berço(s).

Quarto Twin Standard
Nome do hóspede: Pablo Andrino  
Número de hóspedes: 2 adultos  
Área do quarto: 11 m²
Plano de Refeições:  
O pequeno-almoço está incluído no preço final 
 
Casa de banho privativa • Vista cidade • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar condicionado • WC • Banheira ou duche • Toalhas
• Roupa de cama • Secretária • Entrada privada • Televisão • Televisão de ecrã plano • Canais por cabo • Roupeiro ou closet • Papel
higiénico

Tipo(s) de Cama(s): 2 camas individuais (Largura: 90-130 cm)

€ 188
Alojamento € 177,36
6 % IVA incluído(a). € 10,64

Pré-pagamento :  
Não é necessário efetuar um pré-pagamento.

Custos de Cancelamento:  
até 14 de fevereiro de 2022 23:59 [WET] : € 0
de 15 de fevereiro de 2022 00:00 [WET] : € 47 - 
Não é possível alterar as datas da sua estadia.
de 17 de fevereiro de 2022 00:00 [WET] : € 188 - 
Não é possível alterar as datas da sua estadia.

Quarto Twin Standard
Nome do hóspede: Marina Casado  
Número de hóspedes: 2 adultos  
Área do quarto: 11 m²
Plano de Refeições:  
O pequeno-almoço está incluído no preço final 
 
Casa de banho privativa • Vista cidade • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar condicionado • WC • Banheira ou duche • Toalhas
• Roupa de cama • Secretária • Entrada privada • Televisão • Televisão de ecrã plano • Canais por cabo • Roupeiro ou closet • Papel
higiénico

Tipo(s) de Cama(s): 2 camas individuais (Largura: 90-130 cm)

€ 188
Alojamento € 177,36
6 % IVA incluído(a). € 10,64

Pré-pagamento :  
Não é necessário efetuar um pré-pagamento.

Custos de Cancelamento:  
até 14 de fevereiro de 2022 23:59 [WET] : € 0
de 15 de fevereiro de 2022 00:00 [WET] : € 47 - 
Não é possível alterar as datas da sua estadia.
de 17 de fevereiro de 2022 00:00 [WET] : € 188 - 
Não é possível alterar as datas da sua estadia.

Quarto Twin Standard
Nome do hóspede: Ana Carrasco  
Número de hóspedes: 2 adultos  
Área do quarto: 11 m²
Plano de Refeições:  
O pequeno-almoço está incluído no preço final 
 
Casa de banho privativa • Vista cidade • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar condicionado • WC • Banheira ou duche • Toalhas
• Roupa de cama • Secretária • Entrada privada • Televisão • Televisão de ecrã plano • Canais por cabo • Roupeiro ou closet • Papel
higiénico

Tipo(s) de Cama(s): 2 camas individuais (Largura: 90-130 cm)

€ 188
Alojamento € 177,36
6 % IVA incluído(a). € 10,64

Pré-pagamento :  
Não é necessário efetuar um pré-pagamento.

Custos de Cancelamento:  
até 14 de fevereiro de 2022 23:59 [WET] : € 0
de 15 de fevereiro de 2022 00:00 [WET] : € 47 - 
Não é possível alterar as datas da sua estadia.
de 17 de fevereiro de 2022 00:00 [WET] : € 188 - 
Não é possível alterar as datas da sua estadia.

Confirmação da reserva
NÚMERO DE CONFIRMAÇÃO: 2830.940.885  

CÓDIGO PIN: 6639

CHECK-IN

17
FEVEREIRO
Quinta-feira

 15:00 - 23:30

CHECK-OUT

21
FEVEREIRO

Segunda-feira

 08:00 - 12:00

UNIDADES

4
 

/
NOITES

4



 Informação importante
Em resposta ao Coronavírus (COVID-19), este alojamento está a tomar medidas de
segurança e higienização adicionais.
Devido ao Coronavírus (COVID-19), este alojamento está a tomar precauções
adicionais para proteger os seus hóspedes e funcionários. Consequentemente,
alguns serviços e comodidades poderão estar reduzidos ou indisponíveis.
Devido ao Coronavírus (COVID-19), o uso de máscara é obrigatório em todas as
áreas comuns interiores.
Licença número: 44943/AL

Os seus benefícios

 Condições do Hotel
Estas são as condições gerais do hotel. As mesmas poderão variar consoante o tipo
de quarto; por favor verifique, também, a descrição do quarto.
Estacionamento

Sem estacionamento disponível.
Internet

Acesso Wi-Fi disponível por todo o hotel. Custo: Gratuito

Poderá, a qualquer altura, visualizar, alterar ou cancelar a sua reserva on-line
em: your.booking.com
Caso tenha questões relacionadas com a propriedade, pode contactar Next Inn
diretamente através do: +351 282 417 852
Ou entre em contacto connosco - estamos disponíveis 24 horas por dia:
Assistência em espanhol: +34 91 27 68 614  
Quando no estrangeiro ou de Portugal: +44 20 3320 2609 
Viaje com tranquilidade
Encontre mais informações sobre viajar em segurança no nosso 
Centro de recursos sobre fiabilidade e segurança
A sua segurança é a nossa principal preocupação. Durante as férias, em caso de
emergência, contacte o 112 para contactar a polícia, os bombeiros ou os serviços de
emergência médica. Este número funciona na maioria dos locais da União Europeia
e é gratuito.
Veja mais números de telefone de serviços de emergência locais para lhe
garantir uma estadia verdadeiramente tranquila em Portugal.

Faça scan agora para ter esta
reserva no seu telemóvel!  

 A versão impressa da sua confirmação apresenta as informações mais importantes da sua reserva. Poderá ser usada para efetuar o check-in quando chegar a Next Inn. Para mais detalhes, por favor,
consulte o seu e-mail de confirmação, enviado para info.boemotorsports@gmail.com.

https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.pt-pt.html?aid=304142&label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaEaIAQGYAQq4ARfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4AuDtqZAGwAIB0gIkNTVhMmFiMDEtODNiNC00NDA3LWI0YmItOTE1M2I0YmQ5MTM52AIE4AIB&sid=bed8d1aa04078da9de2253b30dd7818d&utm_medium=web_cpage&utm_source=rc_link#safety-tips
https://www.booking.com/trust-and-safety/travellers.pt-pt.html?aid=304142&label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaEaIAQGYAQq4ARfIAQzYAQPoAQGIAgGoAgO4AuDtqZAGwAIB0gIkNTVhMmFiMDEtODNiNC00NDA3LWI0YmItOTE1M2I0YmQ5MTM52AIE4AIB&sid=bed8d1aa04078da9de2253b30dd7818d&utm_medium=web_cpage&utm_source=epn_link&cc1=pt&utm_campaign=NAFLSRbWNPdQBTDeXNOAVdNHWTRTfIZKe

