Fins-de-semana
com sabor
Weekends
with flavor
SWEET EASTER

20 & 21 Abril • April

Tudo sobre Ovos e Chocolate! Aproveite este feriado connosco e com a
sua família enquanto o levamos numa viagem gastronómica onde tudo é
delicioso! Sábado uma aula de culinária no Hotel explorando as tradições da
Páscoa. No domingo um dia de diversão na cozinha, com uma caça aos ovos
de Páscoa no jardim e entretenimento para as crianças.
All about Eggs and Chocolate! Enjoy this holiday with us and your family as
we take you on a culinary journey of everything yummy! Saturday a cooking
class in our Hotel exploring the traditions of Easter. On Sunday a day of fun
in the kitchen, with an Easter Egg hunt in our garden and entertainment for
the children.

€ 110

(€ 45 sábado • saturday & € 65 domingo • sunday)

preço por pessoa sem alojamento
price per person without accommodation

€ 290

preço com alojamento em quarto individual
price with accommodation in a single room

€ 430

preço com alojamento em quarto duplo
price with accommodation in a double room

Inclui: 4 horas de workshop no hotel e uma refeição de 3 pratos, 4 horas de workshop no
hotel, experiência para as crianças e uma refeição de 3 pratos. Bebidas durante as duas
refeições. Receitas e um presente.
Includes: 4 hours workshop at the hotel with 3 course meal, 4 hours workshop at the Hotel,
experience for the kids and a 3-course meal. Beverages during both meals. Recipes and a gift.

CONDIÇÕES • CONDITIONS
Mínimo de 2 pessoas por refeição e máximo de 8. Refeições e workshops devem ser agendadas com 24 horas de antecedência. Os workshops e almoço
em ambos os dias. Capacidade total do programa 8 pessoas.
Minimum of 2 people per meal and maximum of 8. Meal and workshops must be booked 24 hours in advance. Workshops both for lunch. Total package
capacity 8 people.
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