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Hotelaria

Hotel Pantanha
Apartamentos

www.hotelpantanha.com

Redução de 20% sobre o tarifário

Canas de Senhorim

quintadecatralvos.pt

Redução de 5% em festas de
Casamento e Baptizado
Redução de 5% no serviço de
Catering e Take Away
Redução de 10% no alojamento no
Turismo Rural
Redução de 10% Vinhos & Sabores

AzeitãoServiced Apartments
Boavista Palace

www.serviced-apartments.pt

Preços para Associados Cofre:
estadias de 1 noite: 85,00 €
estadias de 2 a 4 noites: 75,00 € por
noite
estadias de 5 a 6 noites: 65,00 € por
noite
estadias para 7 noites ou mais –
55,00 € por noite
Os valores apresentados são para
ocupação de máxima de 2
hóspedes, em cama de casal e
considerando a nossa tipologia
standard (Apartamento T1k)

Porto

Quinta de Catralvos

tripadvisor.pt/montedacharca

Redução de 5% em festas de
Casamento e BatizadoRedução de
10% no alojamento no Turismo
Rural

Canha

Monte da Charca
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Grande Hotel das
Caldas da Felgueira

www.grandehoteldafelgueira.pt

Redução de 5% no alojamento sobre
a tabela Corporate em regime de
meia pensão

Caldas da Felgueira

www.hoteiscristal.pt

Desconto de 10% na BAR (best
available rate)
Aceda a www.hoteiscristal.com  e
coloque o código promocional:
COFRE (desconto exclusivo no site)

Porto, Setúbal, Marinha, Vieira
Praia, Leiria, Caldas

Hoteis Cristal

www.cofre.org



Hotelaria

Hotel Termas de Curia
www.termasdacuria.com

Redução de 15%  sobra a tarifa de
balcão, no Hotel termas da Curia
(quarto em regime de alojamento e
pequeno-almoço incluido);Redução
de 15% em todos os tratamentos de
saúde e bem-estar nas Termas da
Curia;Redução de 10% em todos os
programas em vigor do Hotel Termas
Curia

Anadia

www.azorishotels.com/grupo

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR, nas épocas baixa e
média. Exclui épocas festivas,
campanhas ou eventos especiais e
particulares.

Azoris Faial Garden – Faial | Azoris
Angra Garden – Angra do
Heroísmo

Grupo Azoris Hotel &
Leisure

www.aquavillage.pt

Redução de 10% na tarifa de
alojamento no Hotel com pequeno-
almoço incluído e acesso ao circuito
de SPA

Oliveira do Hospital

Aqua Village – Health
Resort & Spa
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Hotel Faro
www.grandehoteldafelgueira.pt

10% desconto sobre a tarifa de
balcão

Faro

www.vilagale.com

Redução de 5% calculada sobre a
tarifa online publicada no site nas
unidades hoteleiras em Portugal
continental, Madeira e Brasil

Portugal, Brasil

Vila Galé Hóteis

Quinta dos Machados
Country House, Spa &
Events

www.quintamachados.com

Redução de 15%  sobra a tarifa de
balcão, no Hotel termas da Curia
(quarto em regime de alojamento e
pequeno-almoço incluído);
Redução de 15% em todos os
tratamentos de saúde e bem-estar nas
Termas da Curia;
Redução de 10% em todos os
programas em vigor do Hotel Termas
Curia

Barras Azueira

www.cofre.org



Hotelaria

Internacional Design Hotel
www.idesignhotel.com

Conheça as condições contactando o
hotel

Lisboa

www.czarlisbonhotel.com

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. Em casos de
reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um
novo orçamento. Esta unidade
hoteleira faz parte do Grupo
Amazing.

Lisboa

Czar Lisbon Hotel

www.1908lisboahotel.com

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. Em casos de
reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um
novo orçamento.
Esta unidade hoteleira faz parte do
Grupo Amazing

Lisboa

1908 Lisboa Hotel
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Placid Village Hotel
www.placidvillage.com

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. Em casos de
reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um
novo orçamento. Esta unidade
hoteleira faz parte do Grupo
Amazing. 

Carvoeiro

www.evidenciabelverde.com

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. Em casos de
reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um
novo orçamento.
Esta unidade hoteleira faz parte do
Grupo Amazing.

Amora

Evidência Belverde Hotel

Beja Parque Hotel
www.bejaparquehotel.com

Redução de 30% nas dormidas

Beja

Hotel Paul do Mar Sea
View Hotel

www.hotelpauldomar.pt

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. 
Em reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um novo
orçamento.
Esta unidade hoteleira faz parte do
Grupo Amazing.

Madeira

www.cofre.org



Hotelaria

Fonte Santa Hotel
www.hotelfontesanta.pt

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. Em casos de
reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um novo
orçamento.
Esta unidade hoteleira faz parte do
Grupo Amazing.

Monfortinho

triushotels.com

Desconto de 10% direto sobre as
tarifas de Alojamento
(BAR)Desconto de 10% direto em
todas as ofertas especiais

Lisboa

Trius Hotels

www.bemestar-coimbra.com

Redução de 15% desconto no
alojamento

Coimbra

Jantesta Guest House
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Opus One Luxury Hotels
www.guesthouseluxury.com

10% desconto sobre a tarifa de
balcão

Faro

www.facebook.com/domruasAL

Redução de 20% sobre as tarifas em
vigor no site Booking à data das
reservas do alojamento

Peso da Régua

Dom Ruas – Alojamento
Local

Monte Prado Hotel & Spa

www.hotelmonteprado.pt

Redução de 10% calculada sobre a
tarifa online publicada no site
www.hotelmonteprado.pt (excluem-
se programas e promoções)Noite de
alojamento inclui: pequeno almoço
buffet, acesso à piscina interior com
jatos de água, jacuzzi e piscina
exterior (sazonal), estacionamento
gratuito ao ar livre. Descontos não
acumuláveis com outras
campanhas/promoções/ serviços em
vigor

Melgaço

FB/ obarroalojamentolocal

Serviço preço base por noite 
Estadia de 1 noite 50,00 Eur
Estadia 2 noites  45,00 Eur
Estadia 3 ou + noites 40,00 Eur
* Preços isentos de IVA ao abrigo do
Artigo 53º do CIVA.

Redondo

O Barro – Alojamento Local

www.cofre.org



Hotelaria

Hotel Melius
hotelmelius.pt

Redução de 20€  sobra a tarifa de
balcão nos quartos duplo, individuais
e triplos (quarto em regime de
alojamento e pequeno-almoço
incluído)

Beja

www.vidagopalace.com

20% desconto sobre a tarifa de
balcão para estadias entre domingo
e quinta-feira • 15% desconto sobre
a tarifa de balcão para estadias nas
noites de sextas e sábados• 15%
Desconto em Tratamentos de Spa
marcados antes do Check In (exclui
tratamentos termais) • 5% Desconto
em consumos de F&B • 10%
desconto em Tours guiados• 50%
Desconto na compra de aula de
Golf (30€ por 30 minutos)

Vidago

Vidago Palace Hotel
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1905 Zinos Palace
www.1905zinospalace.com

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. Em casos de
reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um
novo orçamento.Esta unidade
hoteleira faz parte do Grupo
Amazing.

Ponta do Sol

www.hoteldoparque.pt

Redução de: 10% sobre os preços de
estadia até 4 noites5% nos preços de
estadias superiores a 3 noites10% de
desconto em todos os programas
apresentados no site do Hotel.

Várzea

Hotel do Parque

Orbitur – Parques de
Campismo
www.orbitur.pt

Redução de 50% na aquisição/
revalidação do cartão Orbitur
Camping Club, que pode ser
adquirido em qualquer parque ou via
email. Ofertas especiais extensíveis ao
agregado familiar, nomeadamente
descontos nos Parques Orbitur
(mínimo de 15% de desconto todo o
ano, incluindo época alta), bem como
benefícios numa vasta rede de
aderentes por toda a Europa.

Nacional e estrangeiro

www.aldeiadapedralva.com

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. Em casos de
reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um
novo orçamento.
Esta unidade hoteleira faz parte do
Grupo Amazing.

Vila do Bispo

Aldeia de Pedralva

www.cofre.org



Hotelaria

BessaHotel
Boavista & Liberdade
www.bessahotel.com

Desconto de 10% na BAR (best
available rate)Aceda a
www.bessahotel.com ou www.secure-
hotel-booking.com (página direta ao
BH Boavista). Coloque o código
promocional: CORPREMIUM

Porto, Lisboa

www.youandthesea.pt

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. Em casos de
reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um
novo orçamento.
Esta unidade hoteleira faz parte do
Grupo Amazing.

Ericeira

You and the Sea
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Algarve Race Resort
www.algarveraceresort.com

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. Em casos de
reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um
novo orçamento. Esta unidade
hoteleira faz parte do Grupo
Amazing.

Portimão

www.aldeiadoscapuchos.pt

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. Em casos de
reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um
novo orçamento.
Esta unidade hoteleira faz parte do
Grupo Amazing.

Costa da Caparica

Aldeia dos Capuchos Golf
& Spa

Hotel Quinta do Lorde
Resort
www.quintadolorde.pt

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. Em casos de
reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um novo
orçamento.
Esta unidade hoteleira faz parte do
Grupo Amazing. 

Madeira

www.cofre.org



Hotelaria

Hello Villas
www.hellovillasalgarve.com

Redução de 10% na tarifa de
alojamento BAR. Em casos de
reservas de grupo ou estadias
prolongadas será elaborado um novo
orçamento. 
Esta unidade hoteleira faz parte do
Grupo Amazing.

Carvoeiro
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Zmar – Eco Experience
www.zmar.eu

Desconto de 10% no alojamento,
transversal a todas as épocas do ano
(incluindo agosto). *Sujeito a
disponibilidade e confirmação no
momento da reserva.Condições de
marcação: marcação exclusiva através
do Site e acrescentar o código
promocional CORP no momento da
reserva do alojamento para ter acesso
aos 10% de desconto na tarifa do
alojamento. Ao fazer o check in no
Zmar o associado terá de validar o
desconto através de um documento
válido de identificação.

Odmira

www.cofre.org

montebelohotels.com

Redução de 20% sobre o preço de
balcão em alojamento, nas seguintes
unidades hoteleiras:
> Montebelo Hotel & Spa > Hotel
Príncipe Perfeito > Hotel Palácio
dos Melos > Hotel Casa da Ínsua;>
Montebelo Aguieira Lake > Girassol
Hotéis (em Moçambique).
Redução de 10% sobre a tarifa por
noite online, no site do Hotel
pretendido (excluem-se programas
e promoções)

Nacional e estrangeiro

Montebelo Hotels & Resorts



Termas

Caldas da Felgueira –
Termas & Spa

www.termasdafelgueira.pt

Redução de 10% em tratamentos
termais; 10% programas termais; 20%
em programa de bem-estar e
programas especiais

Canas de Senhorim

www.hotelbienestartermasvizela.com

Redução de 20% sobre a tarifa de
balcão

Vizela

Hotel Termas de Curia

www.termasdacuria.com

Redução de 15%  sobra a tarifa de
balcão, no Hotel termas da Curia
(quarto em regime de alojamento e
pequeno-almoço incluído);
Redução de 15% em todos os
tratamentos de saúde e bem-estar
nas Termas da Curia;
Redução de 10% em todos os
programas em vigor do Hotel
Termas Curia

Curia

Hotel Bienestar –
Termas de Vizela

www.thalassocaparica.com

Redução de: 5% sobre mensalidades
de hidroterapia, pilates clínico e
yoga; 5% nos tratamentos da coluna
vertebral (programa ITC –
vertebral); 10% nos pacotes de
tratamentos de bem-estar e saúde;
15% em cada tratamento avulso de
bem-estar sobre thalassoterapia,
massagem de relaxamento e
estética

Costa da Caparica

Thalassoterapia –
Caparica
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www.termasdechaves.com

Redução de 10% nos programas de
termalismo terapêutico e 5% em Spa
Termal

Chave

Chaves – Termas & Spa

www.termasdealcafache.pt

Redução de 20% em Termalismo
Clássico e de 20% de desconto nos
tratamentos de Spa Termal –
excluídas a consulta médica e a
inscrição nas águas termaisNos
tratamentos de Termalismo
Clássico, estão excluídas dos
descontos a consulta médica, e a
inscrição nas águas termaisNos
tratamentos de Spa termal, está
excluída a consulta médica spa

Alcafache

Termas de Alcafache Spa



Viagens

Ad Médic Tours
www.admedictours.pt

Redução de 6%, exceto taxas, sobre o
preço base de pacote de viagem de
operadores turísticos nacionais
adquiridos no balcão da Ad Médic
Tours

Nacional

www.multidestinos.pt

Redução de:
6% em programação de circuitos e
grandes viagens Nortravel e
Lusanova
5% em programação noutros
pacotes turísticos
3% em promoções/ofertas em
pacotes turísticos
4% em pacotes à la carte (programas
construídos à medida do cliente)
3% nos Cruzeiros Pullmantur, Ibero
Cruceros, MSC e Royal Caribbean
50% na taxa de emissão de
passagens aéreas em companhias
regulares e low cost, nacional e
internacional
5% em alojamento em hotéis,
aparthotéis e resorts turísticos no
sul de Espanha ou Algarve3% no
alojamento em hotéis nos restantes
destinos
3% nos transfers, espetáculos e vistas
guiadas
25% desconto por seguro de viagem
e anulação reserva.
Isenção das despesas de reserva
Multi Destinos

Nacional

CP – Comboios de
Portugal
www.cp.pt

Redução em 15% nas deslocações
em 1ª Classe nos comboios Alfa
Pendular e Intercidades.
A aquisição dos bilhetes com
desconto pode ser feita nos diversos
canais (bilheteiras, internet,
máquinas de venda, etc.)
Para aquisições via internet,
contacte o Cofre para obter o
código de acesso ao desconto.
Consulte o acordo comercial
celebrado com a CP.

Nacional

Multi Destinos –
Viagens e Turismo
Lda.

rotadodouro.pt

Redução de:
10% nos programas de 2 ou mais
dias
15% nos programas de 1 dia

Vila Nova de Gaia

Rota do Douro
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Viagens

Lusanova Tours
www.lusanova.pt

Programação Lusanova (de catálogo)
Redução de:
10% sobre o valor total das reservas,
exceto taxas, promoções e
suplementos na programação de
outros operadores (de catálogo)
5% sobre o valor das reservas, exceto
taxas, promoções e suplementos nas
reservas de hotéis, através da
plataforma de reserva online da
Lusanova
4% sobre o valor total das reservas,
exceto taxas, promoções e
suplementos
Viagens à medida, individuais ou em
grupo, a negociação de preços,
condições de reserva e pagamentos
será caso a caso

Nacional

www.yestravel.com

Redução de:
5% de desconto em Pacotes
Turísticos.(exp. taxas)50% de
desconto nas Taxas de Reserva da
Agência.
3% de desconto nas Taxas de
Emissão de Bilhetes de avião.
3% de desconto em Hotéis e
restantes Serviços da Agência.
Oferta do Cartão Cliente com várias
vantagens.
Acesso a oferta de 1 fim de semana
para 2 pessoas “ Campanha traga
um Amigo”1 Mochila de Viagem
(entregue com a documentação)
Cheques Oferta para descontar na
Próxima Viagem

Faro

Yes Travel
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www.abreu.pt

Pagamento de 20% do preço base
no ato de reserva
Pagamento de 30% no ato de
levantamento da documentação e
bilhetes – estes pagamentos são
efetuados na Abreu
Os restantes 50% são pagos ao
Cofre:
no mês seguinte ao da viagem,
beneficiando do desconto de 5%
sobre o preço base em alternativa,
se pretender pagar em 4 prestações
mensais beneficiará do desconto de
3% sobre o preço base

Nacional

Viagens Abreu




