
215€ 
DESDE

por pessoa em
Duplo Standard

2022/23Réveillon

RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 213 007 009

E: bookings@nauhotels.com
Rua dos Corais, 8200-613 Sesmarias, Albufeira, Algarve, Portugal

POLÍTICA DE CANCELAMENTO :
Qualquer cancelamento de reserva efetuado a menos de 14 dias (até às 18:00h locais), em caso de não comparência e de saídas antecipadas, o Hotel reserva-se ao direito de debitar 
100% do valor total. Não será efetuado nenhum reembolso. 

NOTAS/INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
O início do Jantar prevê-se pelas 20h00. Atrasos na chegada ao jantar depois desta hora o cliente ficará sujeito à sequência do menu em curso.
Necessário mencionar nos comentários da reserva, a escolha do prato principal do Menu Kids ou opção pelo Menu Vegan.
Não existirá zona para crianças ao Jantar, as mesmas ficarão na mesa dos pais. Preço com IVA incluído à taxa legar em vigor. 

PACOTE INCLUI:

• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço

• Acesso a piscina interior e ginásio durante a estadia

• WI-FI grátis em todo o hotel

• Estacionamento gratuito

• Jantar com menu de fim de ano

Programa Noite de Réveillon (31/12/2022):

     19h00 |  Cocktail de Boas-Vindas (na receção do Hotel)

     19h45 |  Jantar de Gala com atuação musical ao vivo e performance de percussão: ORQUESTRA HUMANA

     23h45 |  Observação panorâmica do fogo de artifício

     00h00 até às 02h00 |  Atuação musical ao vivo no Chill-out-Bar: MARCO QUELHAS & ZANA LUZ

     01h00 |  Ceia

     Até às 02h00 |  Bar aberto (as mesmas bebidas servidas durante o jantar) e espumante

•  Serviço de espumante e passas no Bar Panorâmico do Hotel

• 25% desconto nas restantes bebidas da nossa garrafeira

Este pacote aplica-se à noite de 31 de dezembro. 
Caso deseje ficar mais noites, aplica-se a Tarifa BAR (melhor preço disponível) com pequeno-almoço incluído.



Réveillon

RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 213 007 009

E: bookings@nauhotels.com
Rua dos Corais, 8200-613 Sesmarias, Albufeira, Algarve, Portugal

NA MESA

Espargos, presunto de porco preto, ovo, 
queijo creme e trufa

Chutney de aipo e especiarias

Espetada de Camarão com ketchup de pimentos 
BBQ e cebola frita

ENTRADA

Tartelete de Abóbora e queijo de cabra curado 
com maçã, pinhões e coentros

PRATO DE MARISCO

Pastel de sapateira, robalo e azeitona

PRATO DE PEIXE

Bacalhau com açorda do mar e abóbora

TIRA GOSTOS

Sorvete de Maçã e limão com medronho

PRATO DE CARNE

Leitão à moda da bairrada, gnocchi de castanhas 
e emulsão de laranja

SOBREMESA

Laranja, amêndoa e mel

SOPA
Creme de abóbora e espinafres

ENTRADA
Penne Carbonara ou Esparguete Napolitana

PRATO PRINCIPAL
Robalo grelhado ou Bife de novilho grelhado
ou Nuggets de frango ou Hambúrguer de novilho

GUARNIÇÕES À ESCOLHA
Arroz / Chips de batata / Legumes / Salada de Alfaces

SOBREMESA
Fruta laminada ou Arroz-doce ou Mousse de chocolate

Kids

*Até aos 6 anos

ENTRADA
Chutney de aipo e crudités

SOPA
Sopa de lentilhas e cogumelos

PRATO PRINCIPAL
Risotto de leite de coco e abóbora manteiga

Tempeh soba noodles, edamame, espargos e brócolos 
com pesto

Gaspacho de côco, lima e cardamomo com lâmina de abacaxi

Caril Thai de grão, batata-doce e espinafres

SOBREMESA
Laranja, amêndoa e medronho

JANTAR DE GALA
BEBIDAS INCLUÍDAS (Seleção do Hotel)

2022/23


