JANTAR DE RÉVEILLON
Bolacha recheada de sapateira deitada sobre uma
salada de morangos com pimenta acompanhada de
camarão e vieira com emulsão de vinagre de arroz e
marisco.
Taco de bacalhau frito em azeite com bolsa de couve
lombarda e pimentos assados, cebola roxa macerada e ar
de azeitonas.
Sorvete de ruibarbo com sumo de laranja e saké.
Perna de vitela com cobertura dourada, basmati de
frutos secos, espargos bravos enrolados em cenoura com
tomate confitado e molho de conhaque.

CRIANÇAS
Dos 00 aos 03 anos :: Grátis alojado em berço
Dos 04 aos 08 anos :: Grátis em alojamento
compartilhando o quarto com 02 adultos e € 50.00
(Programa 1 noite), € 60.00 (Programa 2 noites) para
jantar de Reveillon com menu Kids e restantes refeições
incluídas no programa
Dos 09 aos 12 anos – 50 % do valor apresentado para
adulto em duplo compartilhando o quarto com 02 adultos e
com Menu Kids no jantar de Reveillon e restantes
refeições incluídas no programa

Bolo de chocolate sobre textura de caramelo, sabayon
de pistachios e creme de frutos silvestres com menta.
Café
Bolhas Charles Pelletier
Vinho vinho verde branco Quinta de S. Gião
Vinho maduro branco Pousio
Vinho maduro tinto Kopke
Brinde ao Ano Novo com Champagne e Passas
Buffet de doces, frutas e queijos
Bar Aberto pela noite dentro

CEIA
Canja de coelho com ervas aromáticas e massinhas
Preguinhos no pão
Mini Sanduíches variadas

MÁXIMA OCUPAÇÃO E POLITICA DE CAMA
EXTRA
Quarto Standard: Até 02 Adultos + 01 Criança (em
cama extra) mais 01 Bébé (em berço) ou 3 Adultos
(3º Adulto em cama extra)
Suite Júnior: Até 02 Adultos + 02 Crianças (em sofá
cama) ou 03 Adultos (3º Adulto em sofá cama)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E
CANCELAMENTO
Pagamento de 25% do valor total da reserva para
confirmação da mesma.
Restante valor até ao dia 24/12/12. Em caso de
cancelamento os valores pagos não serão reembolsáveis.
As reservas só serão consideradas válidas após boa
cobrança dos depósitos.
Os pagamentos poderão ser efectuados por
transferência bancária para:
BES NIB: 0007 0000 0082517444223

CONDIÇÕES GERAIS
Todos os preços apresentados incluem Iva a taxa legal
em vigor
* Noite suplementar em regime de alojamento e pequenoalmoço

1

2

PREÇO / PESSOA

PREÇO / PESSOA

PREÇO / PESSOA

Quarto Duplo

210,00

285,00

35,00

Quarto Duplo Superior

215,00

295,00

40,00

Suite Júnior

230,00

310,00

50,00

3ª Pessoa em cama extra

190,00

255,00

25,00

PROGAMA.NOITES
Tip. de Alojamento

Informações e Reservas
Tel +351 253 424 800
Fax +351 253 424 899
hg@hotel- guimaraes.com

* HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO HEALTH CLUB & SPA
Dia 30.12 - Das 10h30 às 13h00 e das 16h00 às 21h00
Dia 31.12 - Das 07h30 às 18h30

