Algarve - rumo ao sol!
Ao reservar Algarve na Agência Abreu ganha até 10% em Cartão Continente!
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As reservas podem ser realizadas em qualquer uma das lojas da Agência
Abreu e em abreu.pt
Para ser possível a acumulação do desconto em Cartão Continente é
obrigatória a apresentação (quando o cartão é físico) e introdução do
número de Cartão Continente (a iniciar por 185) no ato da reserva.
Caso seja utilizado o Cartão Universo terá de ser introduzido o número
que consta no verso do Cartão Universo e cujos 3 primeiros dígitos são
225
O desconto é aplicável apenas para os pagamentos efetuados até o dia
30 de abril de 2021 e em reservas de alojamento no Algarve.
O desconto será calculado com base no valor pago pelos clientes para a
sua reserva (sinalização ou valor total) no período até 30 de abril. Caso
após esta data seja pago algum valor remanescente, o mesmo não
contará para o desconto a creditar em cartão. Para beneficiar de um
desconto sobre o total da reserva, o pagamento terá de ocorrer no
período de vigência da campanha.
O desconto é valido para estadias entre os dias 12 abril e 31 de
dezembro 2021.
O desconto será calculado e entregue em saldo do Cartão Continente
(em euros).
Em caso de cancelamento da reserva será descontado do valor a
reembolsar, o valor creditado ou a creditar em Cartão Continente.
O desconto não se aplica a outras reservas de outros destinos, sendo
exclusivo das reservas de alojamento para o Algarve.
O desconto acumula com os benefícios do programa de fidelização da
Agência Abreu – VA ABREU CARD – pontos a acumular
O desconto não é passível de ser transferido, não pode ser trocado por
dinheiro ou outros produtos, nem pode ser usado em conjunto com
outras promoções, ofertas, vouchers, descontos ou privilégios, salvo
indicação em contrário
O saldo em Cartão Continente resultante da reserva ficará disponível
até dia 5 de junho.
Este desconto a creditar em cartão não é acumulável com outras
campanhas em vigor.

