
P R OG R AMA D E D UA S NO I T E S
Alojamento com pequeno-almoço buffet incluído
Tratamento VIP no quarto
Jantar Buffet com bebidas incluídas
(noite 30/12/2021 ou 01/01/2022)
Jantar de Gala com música ao vivo (31/12/2021)

3 1 D E D E Z EM B RO D E 2 0 2 1
19H30 – Welcome drink no lounge do hotel
20H30 – Jantar de gala com música ao vivo
00H00 – Espumante e passas
01H30 – Ceia de Ano Novo
03H00 – Chocolate quente e pasteis de
nata quentinhos!

P R OG R AMA K I D S
Pinturas faciais e muitos jogos divertidos
Menu especial para crianças

Programa de 2 ou 3 noites de alojamento

30/12/2021 e  31/12/2021
ou

31/12/2021 e  01/01/2022 

DUAS NOITES DE ESTADIA MÍNIMA 

Acesso gratuito à piscina interior climatizada | Sauna e Banho Turco | Early check-in e Late check-out (sujeito a disponibilidade) | Wi-Fi 
gratuito | Estacionamento gratuito | 10% de desconto no serviço de massagens | (Não incluído no programa / com marcação prévia)



19H30 – Welcome drink no lounge do Hotel

20H30 – Jantar de gala com música ao vivo
Medalhões de lagosta gratinada com salada de vieiras e camarão
marinado | Lombo de Bacalhau confitado com crosta de broa,
puré de grão e espinafres salteados | Tornedó de novilho com
crocante de batata e puré de ervilha | Red Velvet com frutos do
bosque

00H00 – Passas da meia noite e espumante

01H30 – Ceia de ano novo
Buffet de saladas simples e compostas
Salada de cenoura à Algarvia | Salada de Ovas de bacalhau
com grão | Salada verde com tomate e molho de manjericão |
Salada de feijão-frade com atum | Clafoutis de legumes |
Tagliatelle com camarão e rúcula |Saladas simples

Buffet de mariscos
Salada com Camarão e abacaxi | Salada de Vieiras e gengibre
| Camarão cozido com flor de sal| Sapateira recheada |
Percebes ao natural |Lingueirão com limão | Mexilhões à
Espanhola | Ameijoas à Bulhão Pato

Buffet de Salgados, charcutaria e queijos regionais
Leitão assado à colina | Carnes frias assadas | Enchidos
regionais assados | Seleção de salgadinhos | Empadas beirãs
| Pataniscas de bacalhau | Presunto laminado | Charcutaria
variada | Seleção de queijos regionais e compotas | Buffet de
Doces e frutas laminadas

03H00 – Chocolate quente e pasteis de nata
quentinhos!

BEBIDAS – Bar aberto
Águas | Refrigerantes | Cerveja | Vinho
branco e tinto (sugestão do Hotel) | Café
Vinho do Porto Branco Seco | Vermutes
|Licores | Gin | Scotch Whisky 12 anos |
Vodka | Rum Espumante Nacional Meio
Seco | Vinho Verde Branco Seco

PROGRAMA KIDS
Pinturas faciais e muitos jogos divertidos
Menu especial para crianças



Preços: Os preços apresentados são por Pessoa, abrangem
todos os serviços descritos no Programa e têm IVA incluído à
taxa legal em vigor.
Condições gerais de reserva: A confirmação das reservas fica
condicionada ao depósito de 50% do valor da reserva até ao dia
29.11.21.
Após esta data a confirmação das reservas fica condicionada ao
depósito imediato de 50% do valor da reserva. Em qualquer
caso, o valor total do Programa deve ser pago integralmente até
ao dia 20.12.21.

Condições de cancelamento da reserva: As reservas podem
ser canceladas até ao dia 29.11.2021 sem qualquer penalização,
pelo que, caso tenha sido efetuado depósito, o mesmo será
reembolsado na totalidade. Para cancelamentos até 13.12.21, há
lugar a uma taxa de cancelamento de 50% do valor do depósito
entregue. Para cancelamentos após o dia 13.12.21, não haverá
lugar a reembolso do valor depositado como garantia da
reserva.

ALMOÇO DE ANO 
NOVO

(Programa extra)
Almoço Buffet de Ano Novo 

com bebidas incluídas

35 €/pessoa
Crianças até 3 anos grátis

Crianças dos 4 aos 12 anos pagam 50%

OUTRAS CONDIÇÕES

Qualquer serviço prestado pelo hotel e horários estarão sempre
condicionados às deliberações da DGS ou outro organismo com
competência para o efeito.

O Hotel Meliá Castelo Branco reserva-se ao direito de cancelar o
evento a qualquer momento, obrigando-se à restituição da
totalidade do valor pago, não havendo lugar a qualquer
indeminização ao cliente.

PROGRAMA ESPECIAL DE REVEILLON - 2 ou 3 NOITES
(DUAS NOITES OBRIGATÓRIAS)

Preços por pessoa em quarto 
duplo

2 NOITES 3 NOITES NOITE EXTRA

QUARTO STANDARD 310 € 350 € 40 €

QUARTO SUPERIOR (VISTA) 330 € 370 € 45 €

SUPLEMENTO PARA QUARTO SINGLE 80 € 110 € 35 €

SUPLEMENTO 3ª PESSOA EM DUPLO 220 € 240 € 30 €

CRIANÇA DOS 4 AOS 12 ANOS 
(partilhando quarto com 2 adultos) 110 € 120 € 15 €

CRIANÇA DOS 0 AOS 3 ANOS 
(partilhando quarto com 2 adultos)

GRÁTIS


