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VOTAÇÃO ONLINE ATÉ
DIA 20 MAIO 2018!

H2OTEL NOMEADO NAS SEGUINTES CATEGORIAS:

HOTEL PURALÃ NOMEADO NAS SEGUINTES CATEGORIAS:

Portugal's Leading Hotel 2018
Europe's Leading Wellness Hotel 2018

Portugal's Leading Lifestyle Hotel 2018
Europe's Leading Lifestyle Hotel 2018

Voltar a disputar “Interpares” uma nomeação que nos permite
um reconhecimento internacional, para além do nacional, é
para nós um motivo de orgulho.

Disputar “Interpares” uma nomeação que nos permite um
reconhecimento internacional, para além do nacional, é para
nós um motivo de orgulho.

Gostaríamos de a partilhar com os nossos clientes e amigos ...,
com todos aqueles que reconhecem que em Portugal
conseguimos fazer melhor, diferente e único.

Gostaríamos de a partilhar com os nossos clientes e amigos ...,
com todos aqueles que reconhecem que em Portugal
conseguimos fazer melhor, diferente e único.

Contamos com o seu voto! Obrigado. Instruções p/ votar abaixo.

Contamos com o seu voto! Obrigado. Instruções p/ votar abaixo.

Portugal's Leading
Hotel

Europe's Leading
Wellness Hotel

Portugal's Leading
Lifestyle Hotel

Europe's Leading
Lifestyle Hotel

Para votar:

Para votar:

Passo 1 - Clique aqui pf
Passo 2 - Se é a primeira vez clique em «register/cadastre-se». Na folha
seguinte proceda ao registo dos dados solicitados e faça
«submit/enviar» após preenchimento dos campos.
Passo 3 - Confirme na sua caixa de correio se recebeu um email
automático e clique em «verify your email» de forma a poder efectuar
o seu voto clicando em «start voting/começar a votar».
Passo 4 - Dentro do site onde efectuou o seu registo faça o seu login
colocando o email e password e seleccione o destino Europa.
Passo 5 - Numa das categorias nomeadas seleccione o H2otel para
efectuar o seu voto. Proceda da mesma forma na segunda categoria
nomeada.

Passo 1 - Clique aqui pf
Passo 2 - Se é a primeira vez clique em «register/cadastre-se». Na folha
seguinte proceda ao registo dos dados solicitados e faça
«submit/enviar» após preenchimento dos campos.
Passo 3 - Confirme na sua caixa de correio se recebeu um email
automático e clique em «verify your email» de forma a poder efectuar
o seu voto clicando em «start voting/começar a votar».
Passo 4 - Dentro do site onde efectuou o seu registo faça o seu login
colocando o email e password e seleccione o destino Europa.
Passo 5 - Numa das categorias nomeadas seleccione o Puralã para
efectuar o seu voto. Proceda da mesma forma na segunda categoria
nomeada.

