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O Barceló Hotel Group tem o prazer de oferecer ao SINDICATO QUADROS TECNICOS DO ESTADO  10% de desconto 
para as férias dos seus sócios nos nossos hotéis em todo o mundo (exceto hotéis em Cuba, Asia Gardens Hotel & 
Thai Spa, (um Royal Hideaway Hotel), Formentor Villas Hotel e no Novo Resort Residence Luxury Apartments by 
Barceló). 
 
Os Termos e Condições Especiais desta oferta são os seguintes: 
 
 
1. Os membros  do STE podem usufruir de um desconto de 10% nas suas viagens de lazer nos hotéis do Barceló 

Hotel Group. 
 

2. O desconto será aplicado à melhor tarifa disponível no nosso site, Barcelo.com. O desconto pode ser 
combinado com outras ofertas, exceto promoções pontuais e até um máximo de 40% em hotéis EMEA e hotéis 
urbanos LATAM e 50% em hotéis de férias LATAM. Esta promoção também estará sujeita à disponibilidade 
exclusiva do hotel, que pode não incluir a disponibilidade do último quarto. 

 
 

3. As reservas apenas devem ser efetuadas através do nosso site Barcelo.com, utilizando o código de desconto 
que será fornecido pelo Barceló Hotel Group ao STE  para o efeito, uma vez celebrado o contrato. Qualquer 
tentativa de usar o código de desconto para fazer reservas por métodos diferentes dos especificados acima, 
resultará no cancelamento imediato deste acordo e do código de desconto. 
 

4. Este desconto pode ser combinado com as vantagens do programa de fidelidade my Barceló. Ao efetuar a 
reserva após o registo ou login no my Barceló, o hóspede pode usufruir de 20% de desconto em serviços extras 
no hotel (para hotéis EMEA, mínimo 10% de desconto no desconto de Resort em hotéis LATAM), além de 
benefícios exclusivos durante a estadia e até 10% de desconto adicional para futuras reservas.  

 
5. O desconto não será válido para reservas efetuadas através de terceiros ou através de canais e sistemas de 

reserva diferentes dos acima indicados. 
 

6. A política e custos de cancelamento podem variar de acordo com a tarifa selecionada no momento da reserva. 
 

7. O hotel reserva-se no direito de solicitar credenciais, como cartão de visita, cartão de empresa, etc., bem como 
o documento de identificação.  

 
8. As informações contidas neste contrato são confidenciais. O Barceló Hotel Group reserva-se no direito de 

rescindir o contrato no caso de esta informação ser tornada pública ou partilhada com terceiros. 
 

Entre em contacto connosco para esclarecimento de qualquer dúvida sobre este acordo, enviando um e-mail 
para asistencia@barcelo.com. 
 
Esperamos poder recebê-lo nas suas férias e escapadas,  
 
Com os melhores cumprimentos, 

  

Montse Rodriguez Gonzalez  Rosa Silva e Sousa 
Global Sales Manager Tesoureira 
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