PASSAGEM DE ANO
CHAVES

CONTACTOS:
reservas@fortesaofrancisco.com | +351 276 333 700 | +351 936 543 100 | www.fortesaofrancisco.com

PROGRAMA DE 2 NOITES
INCLUI:

DIA 31 DEZEMBRO 2021
Carrinho de boas vindas
17h00 - Chá das 5 - no Lobby Bar
19h30 - Cocktail ao som do pianista Daniel Louro no Lobby do
Restaurante Cozinha do Convento
20h00 - Jantar de gala no restaurante Cozinha do Convento com
animação a cargo de DJ
Alojamento
Tratamento VIP no quarto
DIA 01 JANEIRO 2022
08h00-11h00 - Pequeno-almoço buffet continental na sala de
pequenos almoços
Alojamento
DIA 02 JANEIRO 2022
07h30-10h30 - Pequeno-almoço buffet continental na sala de
pequenos almoços

TARIFAS:
Tipologia de quarto | Preço por quarto
Individual Assotado
Twin Assotado
Individual Standard
Twin ou Duplo Standard
Individual Premium
Twin ou Duplo Premium
Duplo Junior Suite
Suplemento Crianças
2 noites
Criança 0/5:
Criança 6/12:

285,00€
420,00€
305,00€
440,00€
325,00€
460,00€
540,00€

Grátis
100.00€

MENU
Cocktail Volante de Fim de Ano no lobby conventual
Sólidos: Rolinhos de presunto com queijo fresco e passas, espetadas de
tomate com mozarela e pesto, quiches, mini tartes, crocante de massa
brique com queijo da serra e doce de abóbora, empadinhas de frango,
bolinhos de bacalhau, mini rissóis de camarão e carne, caprichos do mar,
croquetes, chamuças e mini pastéis de Chaves

Líquidos: Kir Royal, sumo de laranja e água mineral
Entrada : Vieira gratinada com camarão
Prato de peixe: Arroz de tamboril com gambas
Degustativo: Sorvete de limão
Prato de carne: Naco de vitela com molho de pimenta verde,
acompanhado com batata parisiense e legumes salteados
Buffet de sobremesas: Composto por doces, queijos, compotas e fruta
Bebidas: Vinho branco e tinto, água mineral, cerveja, refrigerantes e café
00h00 - Espumante e passas
Bar aberto com bebidas selecionadas
Ceia em buffet: Caldo verde, misto de fumeiro, preguinhos no pão ,
mini francesinhas, mini pasteis de Chaves, folar de Chaves, empada,
pão centeio,
camarão cozido, ameijoa à bulhão pato e sapateira recheada
Menu infantil (até 12 anos)
Entrada : Creme de legumes
Prato de peixe: Miminhos de pescada com arroz de cenoura e salada
Degustativo: Sorvete de limão
Prato de carne: Bifinhos de novilho, batata frita, arroz e ovo estrelado
Menu vegetariano
(Opcional - sob pedido)
Entrada : Creme de legumes
Prato de peixe: Tofu à Brás vegan
Degustativo: Sorvete de limão
Prato de carne: Estufadinho de lentilhas com legumes e tofu

CONDIÇÕES DO PROGRAMA
Obrigatoriedade do programa-2 noites;
A aceitação das condições de reserva implica a possibilidade de partilha
de mesa com outros hóspedes, no jantar de dia 31;
A localização e distribuição das mesas fica a cargo do hotel;
Dress Code: festivo.
CRIANÇAS

Menu infantil até aos 12 anos
As camas extra e berços estão sujeitos a disponibilidade no momento da
reserva;
Camas extras e berços:
Criança 0-5 anos em berço em quarto twin Standard (max. 1), Premium
(max. 1)
ou Júnior Suite (max. 2), compartindo o quarto com 2 adultos
1º Criança 6-12 anos- 1 cama extra em quarto Premium ou Júnior Suite,
compartindo o quarto com 2 adultos
2.ª Criança 0-12 anos - 1 cama extra/ sofa cama ou berço em Júnior Suite,
compartindo o quarto com 2 adultos
MÉTODO PARA GARANTIA DE RESERVA

Informação dos dados do cartão de crédito ou débito
Ao abrigo do Dec. Lei nº 197/2012 de 24 de Agosto, os depósitos de
garantia de reserva deverão ser alvo de faturação imediata, pelo que
agradecemos na caixa comentários coloque os dados (Nome, Domicílio e
Número de Identificação Fiscal) para emissão do respetivo documento. O
não fornecimento destes dados, fará com que a fatura seja emitida em
CONSUMIDOR FINAL, não podendo posteriormente ser anulada ou
corrigida.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Cancelamento até 15 dias antes da data de check-in. Qualquer
cancelamento efetuado após este período será cobrado 100,00% do valor
total da reserva.
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