
 

 

Principais descontos em produtos e 

serviços com o cartão da RUTIS 

Válido para alunos, professores e dirigentes 

Caminhos de Ferro - 15% de desconto nas viagens da CP, em qualquer percurso ou classe. 

Ordem de Serviço da CP nº 23/2016. 

 

Oldcare (Serviço ao domicilio e ajudas técnicas) – Descontos de 32% em cuidados ao domicílio 

(Plano OldCare Cuidado) e 17% em produtos de higiene e ajudas técnicas na loja online da 

OldCare Medical em www.oldcare.pt. Os membros da RUTIS beneficiam de um desconto 

comercial sobre o PVP de 17%.  Ao efetuar o registo no site da OldCare Medical, todos os 

associados deverão inserir o Código de Indicação: OCM17RUTIS e após ativação do registo pela 

nossa equipa poderão visualizar todos os produtos com o desconto atribuído. 

 

INATEL – Desconto de 10% no alojamento INATEL, nas épocas baixa, média e alta. 

Entradas no Teatro da Trindade em espectáculos promovidos pelo INATEL ao preço praticado 

para os associados do Inatel. Oferta da 2ª anuidade para os membros de Universidades seniores 

que queiram ser novos sócios do Inatel. 

 

Tonner 24h – 10% de desconto em tinteiros e consumíveis. Entregas por correio. 

www.mrtoner24.com 

 

Zoo Santo Inácio em Gaia – Descontos na entrada   

 

Fundação Batalha de Aljubarrota - Descontos na entrada   

 

Museu dos descobrimentos no Porto - Descontos na entrada   

 

Thalasso Nazaré, centro de talassoterapia – Descontos nos serviços 

 

Malo Clinic, health &wellness- 10% sobre os preços de tabela 



 

 

Hotel Rural Monte da Lezíria-Vila Nova de Santo André - 15% de desconto em estadias de uma 

noite e 20% de desconto em estadia de duas ou mais noites, sobre os preços de tabela. 

 

Casas do Cruzeiro, Turismo Imobiliário - Seia- 10% de desconto sobre os preços de tabela, à 

exceção das datas de Fim de ano e Carnaval 

 

Quinta do Crestelo - Serra da Estrela - 10% de desconto sobre   o preço   de balcão, excepto Fim 

de Ano e Carnaval 

 

Clube de Golfe Santo Estevão - 20% de desconto no preço de tabela das aulas de golfe ao fim 

de semana e 50% nas aulas de golfe durante a semana. 

 

Hotel dos Lóios - Santa Maria da Feira- 20% sobre os preços praticados no momento, de 2ª a 5ª 

feira e 25% de 6ª a domingo. 

 

Clínica JPCanta - 20% de desconto sobre os preços de tabela a todos os membros de 

universidades seniores da RUTIS e familiares. 

 

TESAL Explotacion, S.L.- TERMAS E HOTEL BIENESTAR TERMAS DE VIZELA- 25% em todos os 

serviços prestados pelo grupo TESAL  

 

Grande Hotel de Curia - 20% sobre o preço de tabela no alojamento 

 

WR. World Rest Hotel (descontos nos 3 hotéis do grupo) 

1.Hotel WR S. João da Madeira- 10% no alojamento e 15% no Bar do Hotel 

2.Hotel do Caramulo-10% no alojamento, 15% no restaurante e bar do hotel e 10% no SPA 

Aninacorpus 

3.Hotel Costa da Caparica-10% no alojamento e 15% no restaurante e bar do hotel. 

 

Badoca Safari Park - Os alunos e colaboradores das universidades seniores pagam 10 Euros por 

bilhete/pessoa, sempre que integrados em grupos de pelo menos, 10 pessoas. 

 

Hotel Solneve, Covilhã - 15% em todos os serviços do hotel 

 


