
Tarifas com iva incluído. 

Oferta válida no Balneário de Lobios de 26 de março
a 9 de dezembro de 2022.

Os menus de degustação são um em cada estabeleci-
mento, por pessoa e programa.

Utilização de chinelos de uso exclusivo e touca de 
natação para aceder ao interior do balneário.

Oferta não acumulável a outro tipo de ofertas ou 
promoções e/ou descontos.

Lugares limitados segundo disponibilidade do estabe-
lecimento.

O restaurante Lurdes Capela encontra se na localida-
de portuguesa da Vila do Gerês.

A deslocação até ao restaurante da Vila do Gerês será 
por conta do cliente. Distância aproximada: 20 km.

Observações

Raia termal
gastronómico



Tarifas com iva incluído. 

Oferta válida no Balneário de Lobios de 1 de 
abril a 31 de outubro de 2022.

Os menus de buffet no Balneário de Lobios são 
um por pessoa e programa. 

Requere se o mínimo de duas pessoas para 
aquisição da oferta.

Utilização de chinelos de uso exclusivo e touca 
de natação para aceder ao interior do balneário.

Oferta não acumulável a outro tipo de ofertas ou 
promoções e/ou descontos.

Lugares limitados segundo disponibilidade do 
estabelecimento.

O catamaran Aquatur Gerês encontra se na 
localidade portuguesa de Riocaldo do Gerês. É 
de uso exclusivo para os clientes de Caldaria que 
reservem o programa, con capacidade máxima 
de 12 lugares. Também poderão fazer uso do 
serviço membros dos grupos mencionados, que 
se alojem no Balneário e reservem só o aloja-
mento ou qualquer outro programa, até á capaci-
dade indicada.

Este programa também pode ser reservado para 
grupos até 22 pessoas, que é a capacidade 
máxima das embarcaçoes de Aquatur Gerês.

A deslocação até ao porto de saída do catamaran 
será por conta do cliente. Distância aproximada: 
23 km.

Observações

Raia termal
catamarán



Tarifas com iva incluído. 

Oferta válida no Balneário de Lobios de 1 de abril a 31 
de outubro de 2022.

Os menus de degustação e buffet no Balneário de 
Lobios são um em cada estabelecimento mencionado e 
um por pessoa e programa. 

Requere se o mínimo de duas pessoas para usufruir da 
oferta.

Utilização de chinelos de uso exclusivo e touca de 
natação para aceder ao interior do balneário.

Oferta não acumulável a outro tipo de ofertas ou 
promoções e/ou descontos.

Lugares limitados segundo disponibilidade do estabe-
lecimento.

O restaurante Lurdes Capela encontra se na localida-
de portuguesa da Vila do Gerês.

A deslocação até ao restaurante na Vila do Gerês será 
por conta do cliente. Distância aproximada: 20 km.

O catamaran Aquatur Gerês encontra se na localidade 
portuguesa de Riocaldo do Gerês. É de uso exclusivo 
para os clientes de Caldaria que reservem o programa 
con capacidade máxima de 12 lugares. Também 
poderão fazer uso do serviço membros dos grupos 
mencionados, que se alojem no Balneário e reservem 
só o alojamento ou qualquer outro programa, até á 
capacidade indicada.

Este programa também pode ser reservado para 
grupos até 22 pessoas, que é a capacidade máxima das  
embarcaçoes de Aquatur Gerês.

A deslocação até ao porto de saída do catamaran será 
por conta do cliente. Distância aproximada: 23 km.

Observações

Raia termal
gastronómico
& catamarán



Tarifas com iva incluído. 

Oferta válida no Balneário de Lobios de 26 de 
março a 9 de dezembro de 2022. 

As caminhadas culturais de sedentarismo trans-
fronteiriças serão exclusivas para unidade 
familiar ou grupo de convivência habitual.

Requere se o mínimo de duas pessoas para 
usufruir da oferta.

A oferta também pode ser reservada para grupos 
no máximo de 50 pessoas.

A deslocação até ao início da caminhada será por 
conta do cliente. O ponto de encontro com o guia 
será na receção do hotel.

Utilização de chinelos de uso exclusivo e touca 
de natação para aceder ao interior do balneário.

Oferta não acumulável a outro tipo de ofertas ou 
promoções e/ou descontos.

Lugares limitados segundo disponibilidade do 
estabelecimento.

Observações

lobios@caldaria.es 

Raia termal
natureza
& cultura



Tarifas com iva incluído. 

Oferta válida no Balneário de Lobios de 1 de 
abril a 31 de outubro de 2022.

Os menus de degustação e buffet no Balneário 
de Lobios são um em cada estabelecimento 
mencionado e um por pessoa e programa.

Requere se o mínimo de duas pessoas para 
usufruir da oferta.

Utilização de chinelos de uso exclusivo e touca 
de natação para aceder ao interior do balneário.

Oferta não acumulável a outro tipo de ofertas ou 
promoções e/ou descontos.

Lugares limitados segundo disponibilidade do 
estabelecimento.

O restaurante Lurdes Capela encontra se na 
localidade portuguesa da Vila do Gerês.

A deslocação até ao restaurante na Vila do Gerês 
será por conta do cliente. Distância aproximada: 
20 km.

O catamaran Aquatur Gerês encontra se na 
localidade portuguesa de Riocaldo do Gerês.

Observações

lobios@caldaria.es +34 988 448 440 www.caldaria.es

Raia termal
gastronómico/catamarán/
natureza & cultura

É de uso exclusivo para os clientes de Caldaria 
que reservem o programa con capacidade 
máxima de 12 lugares. Também poderão fazer 
uso do serviço membros dos grupos menciona-
dos, que se alojem no Balneário e reservem só o 
alojamento ou qualquer outro programa, até á 
capacidade indicada.

Este programa também pode ser reservado para 
grupos até 22 pessoas, que é a capacidade 
máxima das embarcaçoes de Aquatur Gerês.

A deslocação até ao porto de saída do catamaran será 
por conta do cliente. Distância aproximada: 23 km.

A viagem até ao início do percurso é às custas do 
cliente. O ponto de encontro com o guia será na 
receção do hotel.


