Pacote de Páscoa 2020
12/04/2020
P
Almoço de Páscoa
Entradas
Azeitonas Britadas
Cenoura à algarvia
Carapaus Alimados

Saladas compostas
Salada de Tomate com queijo fresco
Salada de feijão frade com atum
Salada verde de alface com cebola-roxa

Sopa
Creme de coentros com crocante de alho-francês

Pratos Principais
Polvo à Lagareiro com batata a murro
Borrego assado no forno com arroz dos seus fígados
Polenta com legumes grelhados

Sobremesas
Arroz-doce
Ninho de Ovos
Folar Tradicional
Fruta Laminada

Programa
12 de Abril 2020

13:00h
Inicio do Buffet

Preços

Desde 100€ por pessoa

 Pacote A
19:30h Inclui:
- 2 noites de alojamento;
- Almoço dia de Páscoa;
- Pequeno-almoço;
- Acesso gratuito ao banho turco e sauna;
20:00 - Estacionamento gratuito;
- Late check-out (sujeito a disponibilidade).

Bebida de Boas Vindas no bar

Jantar no Restaurante

Preços & condições:
00:00 200€ para duas noites em quarto duplo

Desde 275€ para duas noites em quarto familiar**

Passas eDesde
Espumante
325€ para duas noites em quarto familiar superior**
02:00 *Suplemento de 12.50€ por cada criança dos 4 aos 10 anos
Ceia

*Suplemento de 25€ por cada criança a partir dos 11 anos

Pacote
Bar aberto
com
o DJ BHugh Xdupe

Inclui:
- 3 noites de alojamento;
- Almoço dia de Páscoa;
- Pequeno-almoço;
11:20 - Acesso gratuito ao banho turco e sauna;
Brunch - Estacionamento gratuito;
- Late check-out (sujeito a disponibilidade).

Preços & condições:
260€ para três noite em quarto duplo
Desde 365€ para três noites em quarto familiar**
Desde435€ para três noites em quarto familiar superior**
*Suplemento de 12.50€ por cada criança dos 4 aos 10 anos
*Suplemento de 25€ por cada criança a partir dos 11 anos

Política de pagamento
•
•

Pagamento de 50% do valor total no ato da reserva.
Pagamento do restante valor a ser efetuado até dia 30 de Março 2020.

Política de cancelamento
•
•
•

Cancelamentos efetuados até 30 de Março devolução de 50% do valor total da
reserva
Cancelamentos após o dia 01 de Abril valor pago não reembolsado
Não comparência: pagamento total não reembolsado

Condições gerais & Observações
•
•
•
•

Também é possível apenas Almoço de Páscoa, pelo preço de 25€ por pessoa, sem
bebidas incluídas.
É possível também reservar o pacote sem almoço do dia de Páscoa, para esse
efeito deverá nos contactar para consulta de preços
Pacote válido para estadias entre 9 a 12 de Abril
Valor não aplicável a outros programas ou ofertas especiais.

O programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Reservas

Tel. +351 281 971 500
E-mail: reservas@hotelquintadomarco.com

