
LUNA HOTEL SERRA DA ESTRELA 

* A visita cultural selecionada deverá ser informada no momento do check-in

Sábado, 29 de Dezembro de 2018
Check-in
Welcome drink regional
Jantar buffet com pratos tradicionais

Domingo, 30 de Dezembro de 2018
Pequeno-almoço buffet
Almoço buffet com pratos tradicionais
Visita cultural* (Museu do Pão, Museu do 
Queijo ou Centro Interpreta�vo da Cereja)
Degustação de queijos, enchidos e vinhos da região
Jantar da pequenada 
Jantar buffet com pratos tradicionais

Segunda-feira, 31 de Dezembro de 2018 
Pequeno-almoço buffet
Cocktail Bye Bye 2018
Jantar de Fim de Ano 
Fogo-de-ar��cio, Salus 2019
Animação com música ao vivo

Terça-feira, 01 de Janeiro de 2019
Pequeno-almoço buffet
Oferta de presente surpresa ás crianças 
com sessão de fotos
Late check-out até 16h
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INCLUÍDO NO PROGRAMA
Tratamento Vip à chegada e 

animação infantil diária no Luna 
Hotel Serra da Estrela

Possibilidade de late check-out, 
mediante disponibilidade

Sábado
29 DE DEZEMBRO

18:30 | Welcome drink regional - vinho quente dos pastores  

19h30 - 22h00 | Jantar com pratos tradicionais da região
Restaurante Medieval 

Entradas
Buffet de saladas e pe�scos serranos (quentes e frios)
Seleção de queijos da Serra 
Variedade de enchidos e carnes fumadas 

Pratos Principais
Creme de espargos com areia de presunto
Lombinhos de bacalhau cobertos com broa
Chanfana à Serrana
Seleção de grelhados do chefe

Sobremesas 
Variedade de doces regionais, mousses, pudins e 

pastelaria 
Variedade de fruta laminada da época

Bebidas incluídas
Seleção de vinhos regionais, cerveja nacional, águas, 
refrigerantes e serviço de cafetaria

Domingo
30 DE DEZEMBRO

08h00 - 10h30 | Pequeno-almoço buffet 
Restaurante Nave da Areia

13h00 - 15h00 | Almoço buffet com pratos tradicionais
Restaurante Medieval 

Entradas
Buffet de saladas e pe�scos serranos (quentes e frios)
Seleção de queijos da Serra 
Variedade de enchidos e carnes fumadas

Pratos Principais
Creme de abóbora com canela, salpicado por 

amêndoa torrada
Polvo assado no forno
Cozido Serrano

Sobremesas 
Variedade de doces regionais, mousses, pudins e 

pastelaria 
Variedade de fruta laminada da época

Bebidas incluídas
Seleção de vinhos regionais, cerveja nacional, águas, 
refrigerantes e serviço de cafetaria

18h30 | Degustação de queijos e enchidos tradicionais 
acompanhado por vinhos da região 

19h00 - 20h00 | Jantar da pequenada 
Animação e projeção de um filme para crianças 

Pratos Principais
Creme de cenoura
Variedade de pizzas, pastas e hambúrgueres
Mousse, gela�nas e bombons

Bebidas incluídas 
Sumos de frutas e água
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Domingo
30 DE DEZEMBRO

19h30 - 22h00 | Jantar buffet com pratos 
tradicionais
Restaurante Medieval 

Entradas
Buffet de saladas e pe�scos serranos (quentes 

e frios)
Seleção de queijos da Serra 
Variedade de enchidos e carnes fumadas

Pratos Principais
Creme de legumes
Filetes de pescada arroz de feijão
Seleção de grelhados do Chefe

Sobremesas 
Variedade de doces regionais, mousses, 

pudins e pastelaria 
Variedade de fruta laminada da época

Bebidas incluídas
Seleção de vinhos regionais, cerveja nacional, 
água, refrigerantes e serviço de cafetaria

Noite de Fim de Ano
31 DE DEZEMBRO

08h00 - 10h30 | Pequeno-almoço buffet 
Restaurante Nave da Areia

19h00 | Cocktail Bye Bye 2018
Bar Trenó 

20h30 | Jantar de Fim de Ano
Salão dos Cântaros (mesas par�lhadas) 

Pratos Principais
Creme de cogumelos salpicado com espuma de 
presunto
Lagosta gra�nada sobre cama de mistura de alfaces
acompanhada por camarão �gre
Tornedó com molho de Vinho Madeira, bata�nha
gra�nada e flan de legumes
Charlo�e de frutos vermelhos com brownie de 
chocolate e creme de molho inglês

Bebidas incluídas
Seleção de vinhos grande escolha do enólogo, 
refrigerantes, cerveja nacional, água e serviço de cafetaria

Abertura do Baile de Reveillon, animado pela nossa banda 
musical 

24h00 | Celebração do Ano Novo 2019
Fogo de Ar�ficio SALUS 2019
Brinde ao Ano Novo

01h00 | Ceia de Ano Novo
Mesa de queijos e enchidos
Bifaninhas em pão do Sabugueiro
Carnes frias
Cascata de camarão
Caldo verde
Buffet de doces

Bebidas incluídas 
Vinhos brancos e �ntos seleção do hotel, sangria, 
diges�vos, refrigerantes, cerveja nacional, água, chocolate 
quente e serviço de cafetaria

LUNA HOTEL SERRA DA ESTRELA 

‘19

Reservas  |  Reservation          T (+351) 289 009 400   |   book@lunahoteis.com          /LunaHotelsResorts   |           #LunaHotels   |           /user/LunaHotels   



L

Almoço de Ano Novo
 •  Preço por pessoa: 30,00 € 
 •  Crianças 4-12 anos: 50 % desconto

13h00 - 15h00 Almoço Buffet
Restaurante Medieval 

Entradas
Buffet de saladas e pe�scos serranos (quentes e frios)
Seleção de queijos da Serra
Variedade de enchidos e carnes fumadas

Pratos Principais
Aveludado de aves com croutons ervados
Bacalhau à Pastor
Cabrito assado à Serrana, com esparregado e 
bata�nha  nova

Buffet de sobremesas 
Seleção de Doces, bolo-rei, fa�as douradas, lampreia 
de ovos, tronco de natal, arroz-doce e pudins 
Variedade de Fruta Laminadas da época

Bebidas incluídas
Seleção de vinhos regionais, cerveja nacional, água, 
refrigerantes e serviço de cafetaria
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