
€

www.detailshotels.com 

Reserve já!
CHAMADAS NACIONAIS

808 10 27 27
INTERNACIONAL CALLS

+351 289 073 808

Preço por adulto

Programa de 1 noite em  Quarto Duplo ou Twin Superior

Noite Latina 
RÉVEILLON 22/23

Desde

booking@aquapedradosbicos.com



PROGRAMA
Réveillon 22/23

INCLUI: 
- 01 ou 02 de Noites de Alojamento em Quarto Twin/Duplo Superior;
- Pequeno-almoço buffet;
- Tratamento VIP no quarto, à chegada;
- Cocktail de boas-vindas;
- Festa de Réveillon;
- Possibilidade de Early Check-in e Late Check-out.*

Dia 31:
19h00 – Cocktail de boas-vindas com DJ;
20h00 – Jantar com música ao vivo e show de dança latina com bailarinas;          
23h45 – Subida ao Rooftop: Contagem decrescente para a meia noite;
                Espumante e Passas – Fogos de Artificio do Município.

                Dress Code: Smart casual ou social.

PREÇOS:
Programa de 1 noite em ocupação dupla - 424€ 
Programa de 2 noites em ocupação dupla - 494€ 

Válido entre 30 Dezembro 2022 a 01 Janeiro 2023.

POLÍTICAS DE RESERVA
- Pré-pagamento de 50% no ato da reserva para garantia da mesma. Os restantes 50% 

deverão ser pagos no check-in;
- O depósito não é reembolsável em caso de cancelamento/alteração ou não comparência.

CONDIÇÕES GERAIS
- Reservas mediante disponibilidade do hotel;
- O programa pode ser alterado sem aviso prévio;
- Todas as taxas em vigor encontram-se incluídas;
- *Deve ser confirmado no check in;
- Para ocupação single, por favor consulte-nos.



www.detailshotels.com 

MENU
Réveillon 22/23

A COMEÇAR
Tártaro de salmão, manga doce, abacate, camarão, romã

A DEGUSTAR
Bisque de carabineiro, lascas de vieiras, endro, vinho do porto

DO MAR
Cherne, ervilha bebé, cenoura, romesco, emulsão de citrinos, gnocchi, rabanete, flor de 

sal, caviar

ENTRETANTO...
Sorbet de limão, menta, maracujá, champanhe

DA TERRA
Peito de pato queimado, framboesa, mirtilos, espargo selvagem, puré granny smith, 

figo, pó de azeitona

PARA TERMINAR
Brownie de chocolate negro, mousse branca, gel de cereja, coco, caramelo salgado, 

terra de pistachio

Bebidas: Seleção Details incluídas durante o serviço de jantar
 


