
 
 

Carnaval 2015 

 
Programas de Carnaval 

 

 

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

 Jantar e Baile de Carnaval  53 €/ Pessoa 

 

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

 Jantar e Baile de Carnaval  58€/Pessoa 
                                       

c) Jantar e Baile de Carnaval (16 Fevereiro)                 

     28€/ Pessoa 
 

Inclui: Menu buffet, água, sumos, vinho das Caves Stº André e 

café c/ digestivo 
 

d)Suplemento Single   20€/dia 
 

e) Almoço de Terça-feira Gorda (17 Fevereiro)  
     25€/Pessoa 
 

 

 
Inclui: Menu de Entrudo, água, sumo, vinho das caves Stº 

André e café. Exclui: digestivo 
 

p.a. pequeno-almoço  

     

Crianças: (0-5 anos) grátis 

                 (6 -11 anos) (50%) 
 

    
    
    
    
    
    

Jantar e 

Baile de Carnaval 
16 Fevereiro 

 

20h00 
 

Animação ao Vivo com Mário Flores 
 

Menu Buffet 
 

Croquetes, bolinhas e pataniscas de bacalhau, 

salsichinha em massa folhada, calamares, rissóis de 

carne e camarão, caprichos, presunto laminado c/ 

broa, empadinhas de galinha, chouriços variados 

grelhados, panadinhos com limão, moelas quentes, 

orelheira em vinagrete, azeitonas em ervas 

aromáticas e alho, saladas simples e compostas 

variadas, rojõezinhos, tripinhas, 

 mexilhões com molho vinagrete… 

 

Creme de cenoura 
 

Misto de carnes grelhadas  

(picanha, febras, tiras de porco, frango,  

salsicha fresca …) 
 

Feijão preto, farofa, couve mineira, arroz, 

batatinha alourada… 
 

 

Buffet de doces, frutas e queijos  
 

Café c/ digestivo 
 

*** 

Durante a noite 
 

Chocolate quente, Infusões  

 Croissant Recheado 

 

Almoço Gordo 
Terça-feira 17 Fevereiro 

 

 
Menu de Entrudo 

 

Sopa de Rabo de Boi 
 

Cozido à Portuguesa 
 

Buffet de doces e frutas 

                                                        
Para mais informaçõesPara mais informaçõesPara mais informaçõesPara mais informações    

Estalagem de Santo André  
www.hotelsantoandre.com 

e-mail: reservas@hotelsantoandre.com 
Av. de Santo André, 4495-012 Póvoa de Varzim  
Telefone: 252 615 666; Telemóvel 919 889 240 

 

Faça já a sua reservaFaça já a sua reservaFaça já a sua reservaFaça já a sua reserva    

 

 
 Taxas e serviços em vigor, incluídos. 

O menu apresentado, assim como a animação proposta, 

poderão ser alterados sem aviso prévio. 

 

Oferta válida para o dia 16 e 17 Fevereiro 2015 

Promoção sujeita à disponibilidade 

Confirmações da reserva: Solicita-se um depósito antecipado 

no valor de 25% do programa;  

 Cancelamentos: A partir de 13.02.2015 cobraremos uma 

taxa de cancelamentos de 25% do valor entregue; 

 Esta oferta não é acumulável com outras Promoções/Ofertas 

em Vigor 


