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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, 35,00€ por pessoa 

Preços apresentados com IVA incluído: a) 20,00 € à taxa normal,  100,00 € à taxa intermédia 
e o remanescente à taxa reduzida; b) 40,00 € à taxa normal,  200,00 € à taxa intermédia e o 

remanescente à taxa reduzida; c) 60,00 € à taxa normal,  300,00 € à taxa intermédia e o 
remanescente à taxa reduzida; d) 10,00 € à taxa normal,  50,00 € 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  
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 
Atuação ao vivo com artista convidado TOY
Celebração de Ano Novo 2020
Ceia 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)  273,00 €a

Duplo (2 pax)    420,00 €b

Duplo Cama Extra (3 pax)  610,00 €c

Suite (2 pax) 560,00 €b

Cama Extra Criança Suite 100,00 €d

Hotel Turismo

2020
PASSAGEM DE ANO

LUNA HOTEL TURISMO

ARTISTA 
CONVIDADO

TOY
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DIA

19h00 | Cocktail Bye Bye 2019
Canapés variados
Seleção de salgadinhos  

Bebidas incluídas
Kir Royal, Porto Branco e Martini 

 
20h30 | Jantar de Fim de Ano*

Pratos Principais
Creme de cogumelos aromatizado com 

espuma de presunto
Tranche de garoupa com crosta de 

azeitonas pretas acompanhado com puré de 
couve flor 

Sorbet de laranja 
Mignon de novilho ao jus de carne e 

tomilho selvagem, em cama de espargos verdes e 
batata ponte

Buffet de Sobremesas
Seleção de doces regionais e tradicionais
Variedade de Fruta Laminadas da época

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

NOITE DE 
FIM DE ANO

Abertura do Baile de Ano Novo, animado          
pelo TOY

24h00  | Celebração do Ano Novo 2020
Fogo de Artificio SALUS 2020
Brinde ao Ano Novo

01h00 | Ceia de Ano Novo
Caldo verde
Seleção de Salgadinhos
Tábua de queijos e enchidos
Saladas diversas
Camarão cozido com sal grosso
Mini preguinhos
Seleção de sobremesas 

Bebidas incluídas 
Caipirinhas, Caipiroskas e mojitos, Whisky 
Novo, Whisky Velho, Gin, licores, Moscatel, 
Martini, Espumante, Rum e Vodka

ARTISTA CONVIDADO 

TOY

* Jantar de Fim de Ano em mesas partilhadas

ARTISTA 
CONVIDADO

TOY

2020
PASSAGEM DE ANO

LUNA HOTEL TURISMO



DIA ALMOÇO DE 
ANO NOVO
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Refeição extra programa
reserva sujeita a 
marcação prévia

Preço por pessoa: 35,00 €* 
Crianças 6-12 anos: 50 % desconto

13h00 - 15h00  |  Almoço Buffet
Restaurante Panorama

Entradas
Bandeja de Salgadinhos
Saladas da horta (alface, tomate, milho, 

cebola, beterraba, cenoura baby)
Salada de grão com bacalhau
Tachinho de enchidos grelhados
Salada de Polvo com vinagreta
Salada de Frango Tropical
Cogumelos salteados com bacon

Mesa de Mariscos
Sapateira recheada
Gambas cozidas
Mexilhões 

Buffet de Quentes
Sopa rica de peixe e marisco 
Arroz de tamboril e camarão 
Lombinhos de porco no forno com ervas 

aromáticas 
Peru assado no forno com castanhas

Guarnições
Legumes salteados
Ervilhas à francesa
Batatas rosti
Arroz basmati

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, serviço 
de cafetaria

2020
PASSAGEM DE ANO

LUNA HOTEL TURISMO

* Preços apresentados com IVA incluído: 30,00 € à taxa intermédia e remanescente taxa normal.


