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PROGRAMA 
1 NOITE + JANTAR
tarifas tipologia de alojamento

  
  

** Mediante disponibilidade do hotel
* EXTRA PROGRAMA: almoço de Ano Novo com bebidas incluídas, 30,00€ por pessoa 

Preços apresentados com IVA incluído: a) 20,00 € à taxa normal,  110,00 € à taxa 
intermédia e o remanescente à taxa reduzida; b) 40,00 € à taxa normal,  220,00 € à taxa 
intermédia e o remanescente à taxa reduzida; c) 60,00 € à taxa normal,  330,00 € à taxa 

intermédia e o remanescente à taxa reduzida.  

Condições gerais: O valor de cama extra inclui uma noite de alojamento com jantar de 
Fim de Ano  • Crianças dos 0 aos 5 anos (inclusive), grátis (um berço por quarto); dos 6 

aos 12 anos (inclusive), valor de cama extra de criança, quando partilhado quarto com 2 
adultos • Possibilidade de confirmar cama extra em diferentes tipologias de quarto

Confirmação de reserva e pagamentos: Após dia 01 de Novembro de 2019 será 
solicitado o pagamento integral da reserva, NÃO REEMBOLSÁVEL, após esta data não 

são permitidos alterações ou cancelamentos • As reservas só serão consideradas válidas 
após boa cobrança • Não inclui outros serviços para além dos descritos neste programa.

Cocktail Bye Bye 2019
Jantar de Fim de Ano 
Largada de desejos, Salus 2020
Atuação ao vivo com Musiminho
Ceia Buffet de Ano Novo

Pequeno-almoço Buffet
Almoço Buffet de Ano Novo *
Late check-out **

DIA

DIA   Programa 
Passagem de Ano

1 noite + jantar
Single (1 pax)  283,00 €a

Duplo / Twin (2 pax) 440,00 €b

Suite Junior (2 pax) 510,00 €b

Suite Master (4 pax) 840,00 €c

Cama Extra Adulto 200,00 €a

Cama Extra Criança 50%

Arcos Hotel

2020
PASSAGEM DE ANO

LUNA ARCOS HOTEL
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DIA NOITE DE 
FIM DE ANO

ARTISTAS CONVIDADOS 

MUSIMINHO

19h00 | Cocktail Bye Bye 2019

Camarão com salsa de manga picante
Espetadinhas de melão com presunto
Bilinis de salmão fumados com natas 

azedas e cebolinho
Mini bolas de berlim recheadas com 

mousse de lagosta
Bombons de risotto com trufas
Cogumelos recheados
Espetadinhas de mozarela e tomate cherry
Mini espetadas de fruta

 20h30 | Jantar de Fim de Ano *

Pratos Principais
Camarão Tigre dourado com alho em cama 

de arroz selvagem e espuma de gengibre
Lombo de bacalhau com puré de azeite e 

penca da Póvoa e cebola caramelizada 
Granizado de citronela e poejo 
Tornedó Wellington desconstruído com 

laminas de trufa  
Soufflé chocolate & mascarpone com 

gelado de frutos vermelhos

Abertura do Baile com música ao vivo 
animado pelo grupo Musiminho

24h00  | Celebração do Ano Novo 2020
Largada de desejos, Salus 2020
Brinde ao Ano Novo

01h00 | Ceia Buffet de Ano Novo
Mini pregos em pão do caco
Pão com chouriço
Caldo verde
Seleção de doces regionais e tradicionais
Salada de Frutas
Tábua de queijos

Bebidas incluídas 
Vinhos branco e tinto seleção Luna,  sangria, 
digestivos, refrigerantes, cerveja nacional, 
águas, chocolate quente e serviço de 
cafetaria

2020
PASSAGEM DE ANO

LUNA ARCOS HOTEL

* Jantar de Fim de Ano em mesas partilhadas
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Refeição extra 
programa

reserva sujeita a 
marcação prévia

DIA ALMOÇO DE 
ANO NOVO

Preço por pessoa: 30,00 €
Crianças 6-12 anos: 50 % desconto

13h00 - 15h00  |  Almoço Buffet
Restaurante Foral Valdevez

Entradas
Buffet de saladas simples e compostas
Seleção de petiscos (quentes e frios)
Variedade de enchidos e carnes fumadas
Camarão cozido em cama de gelo

Buffet de Quentes
Creme de Legumes
Polvo à lagareiro
Cabritinho assado à Padeiro
Lombelo de porco recheado com queijo 

amanteigado e crosta de broa com ervas 
aromáticas

Estação de massas & risotos 

Buffet de Sobremesas
Seleção de doces regionais e tradicionais
Queijos portugueses
Variedade de fruta laminadas da época

Bebidas incluídas 
Vinhos branco e tinto seleção Luna,   
refrigerantes, cerveja nacional, águas e serviço 
de cafetaria

2020
PASSAGEM DE ANO

LUNA ARCOS HOTEL

* Preços apresentados com IVA incluído: 22,50 € à taxa intermédia e remanescente taxa normal.


