SERRA da ESTRELA
LUNA SERRA DA ESTRELA

Sexta-feira, 29 de Dezembro de 2017

Check-in
Welcome Drink Regional
Jantar com Pratos tradicionais da região com bebidas
Incluídas no Restaurante da unidade da Estadia

Sábado, 30 de Dezembro de 2017

Pequeno-almoço Buﬀet
Visita Cultural (Museu do Pão, Museu do Queijo ou
Centro Interpreta�vo da Cereja)
Degustação de Queijos, Enchidos e Vinhos da Região
Jantar com Pratos tradicionais da região com bebidas
Incluídas no Restaurante da unidade da Estadia

Hotel Serra da Estrela

Duplo
Duplo Superior
Familiar
Suite Júnior

Cama Extra Adulto
Cama Extra Criança

3 noites
Programa Réveillon
478,00 €
532,00 €
550,00 €
592,00 €
372,00 €
280,00 €

tarifas por pessoa em ocupação dupla

Domingo, 31 de Dezembro de 2017
Pequeno Almoço Buﬀet
Cocktail ByeBye 2017
Jantar de Fim de Ano
Fogo de Ar��cio, Salus 2018
Animação com Música ao Vivo

Segunda-feira, 01 de Janeiro de 2018
Pequeno-almoço Buﬀet
Check-out

Incluído no programa de Réveillon
• Tratamento Vip à Chegada
• Acesso a Preço Especial de 20,00€ no almoço de 1 de
Janeiro de 2018 (mediante reserva)
• Animação Infan�l Diária no Luna Hotel Serra da Estrela

Condições gerais: Preços apresentados por pessoa em ocupação dupla, com IVA incluído à taxa legal em vigor • O valor de cama extra corresponde aos 3 dias do
programa de Réveillon • Crianças dos 0 aos 3 anos (inclusive), grá�s (um berço por quarto); dos 4 aos 12 anos (inclusive), valor de cama extra de criança, quando
par�lhado quarto com 2 adultos • Possibilidade de conﬁrmar cama extra em diferentes �pologias de quarto • Ocupação mínima de duas pessoas por quarto • A
Visita Cultural selecionada deverá ser informada no momento da reserva.
Conﬁrmação de reserva e pagamentos: No ato de conﬁrmação de reserva será solicitado cartão de crédito para garan�a de reserva • As reservas só serão
consideradas válidas após boa cobrança de 50% do valor total da reserva, os remanescentes 50% serão liquidados no momento do check-in • Não inclui outros
serviços para além dos descritos neste programa.
Cancelamentos: Até 60 dias antes do dia de chegada, devolução do montante entregue, deduzido de despesas de reserva no montante máximo de 60€ • Menos de
60 dias antes do dia de chegada não será devolvido qualquer valor.
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SERRA da ESTRELA
LUNA SERRA DA ESTRELA

Jantar de Sexta-feira

Jantar de Sábado

18:30 Welcome Drink Regional - Vinho Quente dos Pastores

18h30 Degustação de Queijos da Região e Enchidos Tradicionais
acompanhado por Vinhos da Região

29 DE DEZEMBRO

19h30 - 22h00 | Jantar com Pratos tradicionais da Região
Restaurante Medieval

Entradas
Buﬀet de pe�scos serranos (quentes e frios)
Pratos Principais
Aveludado de Abóbora com Amêndoa
Bacalhau à Pastor
Cabidela de Lebre
Seleção de Grelhados do Chefe

Sobremesas
Variedade de Doces Regionais, Mousses,
Pudins e Pastelaria
Variedade de Fruta Laminadas
Seleção de Queijos da Serra e Queijos Internacionais
Bebidas incluídas
Vinhos regionais selecionados, águas e sumos
Serviço de café

30 DE DEZEMBRO

19h00 - 20h00 Jantar da Pequenada

Animação e projeção de um ﬁlme para crianças

Pratos Principais
Creme de cenoura
Variedade de Pizzas, Pastas e Hamburguers
Mousse, gela�nas e bombons
Bebidas incluídas
Sumos de frutas e água
Oferta de um presente surpresa
19h30 - 22h00 | Jantar com Pratos tradicionais da Região
Restaurante Medieval

Entradas
Buﬀet de pe�scos serranos (quentes e frios)
Pratos Principais
Canja Real de Aves
Polvo à Lagareiro
Perna de Javali Assada no Forno com Castanhas
Seleção de Grelhados do Chefe
Sobremesas
Variedade de Doces Regionais, Mousses, Pudins e Pastelaria
Variedade de Fruta Laminadas
Seleção de Queijos da Serra e Queijos Internacionais
Bebidas incluídas
Vinhos regionais selecionados, águas e sumos
Serviço de café

Condições gerais: Preços apresentados por pessoa em ocupação dupla, com IVA incluído à taxa legal em vigor • O valor de cama extra corresponde aos 3 dias do
programa de Réveillon • Crianças dos 0 aos 3 anos (inclusive), grá�s (um berço por quarto); dos 4 aos 12 anos (inclusive), valor de cama extra de criança, quando
par�lhado quarto com 2 adultos • Possibilidade de conﬁrmar cama extra em diferentes �pologias de quarto • Ocupação mínima de duas pessoas por quarto • A
Visita Cultural selecionada deverá ser informada no momento da reserva.
Conﬁrmação de reserva e pagamentos: No ato de conﬁrmação de reserva será solicitado cartão de crédito para garan�a de reserva • As reservas só serão
consideradas válidas após boa cobrança de 50% do valor total da reserva, os remanescentes 50% serão liquidados no momento do check-in • Não inclui outros
serviços para além dos descritos neste programa.
Cancelamentos: Até 60 dias antes do dia de chegada, devolução do montante entregue, deduzido de despesas de reserva no montante máximo de 60€ • Menos de
60 dias antes do dia de chegada não será devolvido qualquer valor.
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Jantar de Fim de Ano

Almoço de Ano Novo

19h00 Cocktail Bye Bye 2017 - Bar Trenó

13h00 - 15h00 Almoço Buﬀet (não incluído no programa)

31 DE DEZEMBRO

20h30 Jantar de Fim de Ano
Pratos Principais
Aveludado de Frutos do Mar com Espeto de Vieira
Braseada
Lagosta Thermidor sob cama de Rúcula Resguardada por
Camarão Tigre e aroma�zada por balsâmico
Mignons de veado regado com redução de vinho do Porto
com bouquet de Espargos e Bata�nha au Gra�n
Delícia de Chocolate e Café sobre lágrima de creme de
Moscatel, salpicado por frutos vermelhos e crocante de
Amêndoa

01 DE JANEIRO (não incluído no programa)
Restaurante Medieval

Pratos Principais
Canja de Galinha Aroma�za com Hortelã
Bacalhau à Lagareiro
Cabrito assado na lenha, com esparregado e
bata�nha nova
Buﬀet de sobremesas
Bebidas incluídas
Vinho brancos e �nto seleção do hotel,
refrigerantes, cerveja e águas

Bebidas incluídas
Vinhos grande escolha do enólogo, refrigerantes, cerveja,
águas
Café e diges�vo

Preço por pessoa: 25,00 €
Crianças 4-12 anos: 50 % desconto

24h00 Celebração do Ano Novo 2017
Fogo de Ar�ﬁcio SALUS 2017
Brinde ao Ano Novo
01h00 Ceia de Ano Novo
Mesa de queijos
Mesa de enchidos
Mesa de bifaninhas em pão do Sabugueiro
Espelho de carnes frias
Cascata de camarão
Bebidas incluídas
Caldo verde
Vinhos brancos e �ntos seleção do
Mesa de doces
hotel, sangria, diges�vos, refrigerantes,
cerveja, cacau, águas e café
Condições gerais: Preços apresentados por pessoa em ocupação dupla, com IVA incluído à taxa legal em vigor • O valor de cama extra corresponde aos 3 dias do
programa de Réveillon • Crianças dos 0 aos 3 anos (inclusive), grá�s (um berço por quarto); dos 4 aos 12 anos (inclusive), valor de cama extra de criança, quando
par�lhado quarto com 2 adultos • Possibilidade de conﬁrmar cama extra em diferentes �pologias de quarto • Ocupação mínima de duas pessoas por quarto • A
Visita Cultural selecionada deverá ser informada no momento da reserva.
Conﬁrmação de reserva e pagamentos: No ato de conﬁrmação de reserva será solicitado cartão de crédito para garan�a de reserva • As reservas só serão
consideradas válidas após boa cobrança de 50% do valor total da reserva, os remanescentes 50% serão liquidados no momento do check-in • Não inclui outros
serviços para além dos descritos neste programa.
Cancelamentos: Até 60 dias antes do dia de chegada, devolução do montante entregue, deduzido de despesas de reserva no montante máximo de 60€ • Menos de
60 dias antes do dia de chegada não será devolvido qualquer valor.
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