
PROGRAMA

’19

POLÍTICA DE CANCELAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:
Passagem de Ano (31 de Dezembro a 01 de Janeiro). Pré-pagamento de 50% do valor total no ato da reserva e restantes 50% até 5 dias antes da data de entrada. Cancelamento 
sem custos até 08.12.2019 depois dessa data não será efetuado reembolso dos 50% já pré-pagos. Qualquer cancelamento de reserva efetuado a menos de 5 dias (até às 18:00 
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. Crianças dos 3 
aos 12 anos: 50% Desconto | até 2 anos: Grátis. Capacidade: 180 lugares
Preço com IVA incluído à taxa legal em vigor

NOTAS / INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
O início do Jantar prevê-se pelas 20h. Atrasos na chegada ao jantar depois desta hora o cliente ficará sujeito à sequência do menu em curso.
Não existirá zona para crianças ao Jantar, as mesmas ficarão na mesa dos pais. Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor.

SÃO RAFAEL ATLÂNTICO * * * * *

RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 213 007 009 | E: bookings@nauhotels.com | Rua dos Corais, 8200-613 Sesmarias, Albufeira, Algarve - Portugal

€125
por pessoa

PROGRAMA NOITE DE RÉVEILLON
TEMA “CIRCO” (31.12.2019)

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

19h45: 

Jantar de Gala com bebidas incluídas

23h45: 

Observação panorâmica do fogo de artifício
Serviço de espumante e passas no Bar 
Panorâmico do Hotel

01h00: 

Ceia

até às 02h00: 

Bar aberto (as mesmas bebidas servidas durante o jantar) e espumante 

25% desconto nas restantes bebidas da nossa garrafeira

Animação: Momentos de grande animação circense durante toda a noite

Música ambiente no decorrer do jantar

Após o jantar teremos música ao vivo no Bar



MENU

’19

POLÍTICA DE CANCELAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:
Passagem de Ano (31 de Dezembro a 01 de Janeiro). Pré-pagamento de 50% do valor total no ato da reserva e restantes 50% até 5 dias antes da data de entrada. Cancelamento 
sem custos até 08.12.2019 depois dessa data não será efetuado reembolso dos 50% já pré-pagos. Qualquer cancelamento de reserva efetuado a menos de 5 dias (até às 18:00 
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. Crianças dos 3 
aos 12 anos: 50% Desconto | até 2 anos: Grátis. Capacidade: 180 lugares
Preço com IVA incluído à taxa legal em vigor

NOTAS / INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
O início do Jantar prevê-se pelas 20h. Atrasos na chegada ao jantar depois desta hora o cliente ficará sujeito à sequência do menu em curso.
Não existirá zona para crianças ao Jantar, as mesmas ficarão na mesa dos pais. Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor.

SÃO RAFAEL ATLÂNTICO * * * * *

RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 213 007 009 | E: bookings@nauhotels.com | Rua dos Corais, 8200-613 Sesmarias, Albufeira, Algarve - Portugal

19H45

JANTAR DE GALA
COM BEBIDAS INCLUÍDAS

ENTRADA

Rabanada de trufas e bruillé de foie-gras

SOPA
Carabineiro no caldo

PRATO DE PEIXE

Wellington de garoupa

REFRESCAR O PALATO

Caviar

PRATO DE CARNE

Novilho de colher, cogumelo portobello, puré de cebola e palha

SOBREMESA

"Os morangos já não são o que eram"


