
 

    

Especial São ValentimEspecial São ValentimEspecial São ValentimEspecial São Valentim

Comemore o Dia de S. Valentim com a sua cara

     
aaaa) ) ) ) Uma noite, (quarto duplo standart, p.a

b) b) b) b) Uma noite, (quarto duplo superior, p.a. 

cccc) ) ) ) Uma noite, (quarto duplo standart, p.a

Chocolates, Jantar com música ao vivo

d) d) d) d) Uma noite, (quarto duplo superior, p.a. 

Chocolates, Jantar com música ao vivo para duas pessoas

eeee))))    Jantar* com música ao vivo     

 
Notas: 
p.a .- pequeno-almoço  
O espumante é colocado no quarto.   
JantarJantarJantarJantar****    Inclui:Inclui:Inclui:Inclui:    menu Dia dos Namorados, água/
Não iNão iNão iNão inclui:nclui:nclui:nclui: Digestivos 
  

Confirmações da reserva:Confirmações da reserva:Confirmações da reserva:Confirmações da reserva:
CancelamentosCancelamentosCancelamentosCancelamentos::::    A partir de 12

- Esta oferta não é 

Música ao Vivo c/ Mário FloresMúsica ao Vivo c/ Mário FloresMúsica ao Vivo c/ Mário FloresMúsica ao Vivo c/ Mário Flores

Gambas

 Coração em Cama de Morangos

O menu apresentado, assim como a animação proposta, poderão ser alterados sem aviso prévio. Promoção sujeita à disponibilidade

Especial São ValentimEspecial São ValentimEspecial São ValentimEspecial São Valentim 
 

 

 

  

14 Fevereiro14 Fevereiro14 Fevereiro14 Fevereiro 

Comemore o Dia de S. Valentim com a sua cara-metade e desfrute das condições especiais que 

temos para lhe oferecer... 

 
Programas de Namorados 

, p.a. buffet), Espumante Raposeira M/Seco, Chocolates

Uma noite, (quarto duplo superior, p.a. buffet), Espumante Raposeira M/Seco, Chocolates

, p.a. buffet, late check out), Espumante Raposeira M/Seco, 

Jantar com música ao vivo para duas pessoas                                 

Uma noite, (quarto duplo superior, p.a. buffet, late check out), Espumante Raposeira M/Seco, 

Jantar com música ao vivo para duas pessoas           

      

, água/ sumo/ vinho da casa e café 

Confirmações da reserva:Confirmações da reserva:Confirmações da reserva:Confirmações da reserva: Solicita-se um depósito antecipado no valor de 25% do programa; 
A partir de 12.02.2015 cobraremos taxa de cancelamentos de 25% do valor entregue;
Esta oferta não é acumulável com outras Promoções/Ofertas em Vigor 

    
    
    
    

Música ao Vivo c/ Mário FloresMúsica ao Vivo c/ Mário FloresMúsica ao Vivo c/ Mário FloresMúsica ao Vivo c/ Mário Flores    
    

14 Fevereiro 
    MenuMenuMenuMenu 

        
Gambas salteadas em Beijinhos 

… 
Aveludado de legumes 

… 
Flecha de Tornedó 

… 
Coração em Cama de Morangos 

 
  

Taxas e serviços em vigor incluídos. 
apresentado, assim como a animação proposta, poderão ser alterados sem aviso prévio. Promoção sujeita à disponibilidade

metade e desfrute das condições especiais que 

), Espumante Raposeira M/Seco, Chocolates     60 € 

), Espumante Raposeira M/Seco, Chocolates    70 € 

), Espumante Raposeira M/Seco,  

                         110 € 

, late check out), Espumante Raposeira M/Seco,  

             120 € 

 25 €/Pessoa 

se um depósito antecipado no valor de 25% do programa;  
cobraremos taxa de cancelamentos de 25% do valor entregue; 

apresentado, assim como a animação proposta, poderão ser alterados sem aviso prévio. Promoção sujeita à disponibilidade 


