
 

PROGRAMAS DE 2 NOITES PARA 2 PESSOAS
DESDE 710 € - consoante a tipologia escolhida

O PROGRAMA INCLUI:

 - Alojamento de 2 noites com pequeno-almoço
 - Jantar buffet dia 30 de dezembro
 - Jantar de ‘Fim de Ano’
 - Programa de ‘Ano Novo’
 - Oferta de brinde surpresa no quarto
 - Oferta de voucher de desconto de 20% numa futura estadia

DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022

19:30 – 22:00 JANTAR BUFFET

 - Estação de saladas e petiscos
 - Aveludado de camarão e coentros
  - Duo do Mar -robalo e salmão braseado com manga e ervas
 - Medalhões de vitela com molho de vinho do Porto
 - Sobremesas (fruta e doces da época)

DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - AO SOM DE LAURA VARGES (THE VOICE PORTUGAL)

20:00 COCKTAIL DE DESPEDIDA 2022
20:30 JANTAR
 - Couvert
 - Vieira braseada em molho mango gastrique em bouquet de alfaces e framboesas
 - Lombo de salmonete  c/ espuma de champanhe, puré de aipo e ervilha e legumes baby
 - Tira sabores
 - Presa de porco preto com batata gratin, cogumelos shimeji e legumes 
 - Sticky toffee em cama de tâmaras e gelado de baunilha



SUGESTÃO DE DRESS CODE: ANOS 80

NOTA: O presente email é meramente informativo e não tem qualquer efeito de reserva. OBSERVAÇÕES: Mesas de 
6 e 10 pessoas atribuídas pelo hotel. O programa poderá sofrer alterações por motivos de força maior. Babysitter 
disponível dia 31 de dezembro das 20:00 às 23:30. Dia 31 de dezembro o serviço de restaurante no período do almoço será 
limitado ao serviço de snacks. CONDIÇÕES DA RESERVA: Todas as reservas deverão ser sinalizadas no ato de 
confirmação com 50% do valor até dia 1 de dezembro e restantes 50% à chegada (as reservas são consideradas 
confirmadas após sinalização). CANCELAMENTOS: As reservas canceladas até 15 de dezembro serão reembolsadas na 
totalidade. As reservas canceladas no dia 16 de dezembro ou após, não serão reembolsadas, salvo se por obrigatoriedade 
legal emanada oficialmente.

MENU INFANTIL

 - Creme de legumes
 - Bife da vazia com batata frita e legumes
 - Bolo de chocolate com gelado de baunilha

ANIMAÇÃO COM DJ MICAEL BENTO

00:00 FOGO DE ARTIFÍCIO acompanhado de espumante Terras do Demo e as 12 passas
00:30 Caldo verde, preguinhos, camarão frito e cozido, ostras, amêijoas e sapateira.
Cacau Quente, café d’avó, frutas e doces da época

BAR ABERTO (31 de dezembro): whisky novo, baileys, licor beirão, aguardente, vinho do Porto e gin

SERVIÇO DE VINHOS: Vinhos Quinta da Alorna Reserva

DIA 01 DE JANEIRO DE 2023

09:00 - 11:00 PEQUENO ALMOÇO

INCLUI AINDA:

 - Wi-fi gratuito, bicicletas e ginásio
 - Acesso ao Amieira SPA (a funcionar por marcação e com serviço de massagens)
 - Jacuzzi, sauna e piscina interior
 - Estacionamento privativo


