
 

Poderá usufruir de um desconto na sua estadia, em qualquer uma das seguintes unidades 
hoteleiras, desde que insira a informação pedida por cada uma, no momento da reserva: 

Boavista Guest House 
Rua da Boavista, 667 
4050-110 Porto 
Tel: +351 22 202 60 86 
info@boavistaguesthouse.com 
www.boavistaguesthouse.com 
- desconto de 10%, desde que no momento da reserva mencione a participação no evento 
Porto.Flute Festival. 
 
Porto República Hostel & Suites 
Praça da República 38, Porto 
Tel: +351 222 011 270 
info@portorepublica.com 
http://www.portorepublica.com 
- desconto de 10%, desde que no momento da reserva mencione a participação no evento 
Porto.Flute Festival. 
 
So Cool Hostel Porto 
Rua da Boavista 783 
4050-110 Porto 
224928334 
info@socoolhostelporto.com 
http://socoolhostelporto.com/ 
- desconto de 10%, desde que no momento da reserva insira no campo “adicionar código 
promocional”: FLUTEFES2020 

 
 

Gallery Hostel 
Rua Miguel Bombarda, nº222 
4050-377 Porto - Portugal 
Tel : +351 22 496 43 13 
info@gallery-hostel.com 
www.gallery-hostel.com/ 
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- desconto de 15%, desde que no momento da reserva insira o “promocode” FLUTE2020 

 
 

Hotéis HF 
Tel: +351 226071800 
-8% de desconto, através do link direto para as reservas para o evento Porto.Flute: 
https://PortoFluteFestival.hfhotels.com 

 
Todas as reservas devem ser feitas através do link, sendo apenas necessária a definição da 
data e o número de pessoas por quarto (máximo duas). Todas as reservas são mediante 
disponibilidade do nosso site, não garantindo um bloqueio de quartos nem o número total de 
quartos pretendido. Informações gerais de reserva:  
 Nome do Evento: Porto.Flute Festival 
Data do Evento: 24 a 26 de Fevereiro 
•       Será pedido cartão de crédito para garantia da reserva;  
•       Check In: a partir das 14H;  
•       Check Out: até às 12H;  
•       Será debitado no cartão de crédito fornecido o valor correspondente ao total da estadia, 
no momento da reserva; 
•       Cancelamentos: poderemos proceder a cancelamentos sem custos até 72h antes do 
check-in, caso opte pela tarifa BAR. 
•       Caso opte por uma tarifa promocional, aplicar-se-ão as condições de reserva 
correspondentes a essa tarifa. 
•       Todas as modificações ou cancelamentos deverão ser feitos através do link da reserva. 
•       Não comparência / Saída antecipada: Em caso de Não comparência ou saída antecipada, 
será cobrado o valor total da reserva. Se a reserva tiver mais do que 01 noite, é necessário que 
o participante informe o hotel da necessidade de manter a reserva das restantes noites. Caso 
contrário, após as 12:00 (hora local) do dia seguinte à não comparência (no show), a reserva 
será cancelada, com custos totais, sem aviso prévio. 
  
As vendas poderão ser fechadas sem aviso prévio, pelo que recomendamos as reservas sejam 
feitas com antecedência. 
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