fim de ano
A R E I A S

D O

S E I X O

Os melhores momentos na VIDA devem ser Partilhados com quem mais gostamos!
Numa FUGA a DOIS, com o grupo de AMIGOS ou com a FAMÍLIA...
celebre a chegada do NOVO ANO na PAZ que traz de volta o maravilhoso sabor da SIMPLICIDADE.
Aproveite para desacelerar e sentir o Tempo parar.
... Deixe-se Surpreender quando o Sol de Inverno aparecer à espreita... sinta o Vento num passeio nas
Dunas, a ver o mar … Se chover lá fora, fique cá dentro, a ouvir a música que a chuva nos oferece,
aconchegado pelo calor do fogo, saboreando um copo de vinho...

Inspire Dias Felizes
e venha Abraçar 2021 entre Dunas e Mar…

30 dezembro
QUARTA-FEIRA

À chegada
Chá de Boas-Vindas & Bolo Caseiro
19h00 | Copo de vinho no terraço...
Ao calor do fogo, inspire a Natureza, a Terra, o Céu, o Azul do Mar.

31 dezembro
QUINTA-FEIRA

10h00 | Yoga
Passeio à Descoberta da Horta
11h30 Família & Amigos | 12h30 Casais
Parta à Descoberta da nossa Horta nesta fantástica viagem, entre aromas e cores, legumes e ervas aromáticas.
Venha sentir o despertar da Natureza connosco!

JANTAR DE FIM DE ANO
NO QUARTO
Romance a dois
Para quem deseja ABRAÇAR 2021 com alguém muito especial, num QUARTO com ALMA, iluminado pela luz das
velas, ao sabor de uma lareira quente. Preparamos-lhe um cenário mágico para JANTAR e passar um
FIM DE ANO inesquecível, a dois. Um bilhete de ida para paragens distantes... olhe nos olhos, dê um abraço
apertado e peça os seus desejos para 2021 na companhia de quem mais deseja.

NA VILLA / TOWNHOUSE
Família e Amigos
Para quem deseja ABRAÇAR 2021 com a Família ou Amigos, numa CASA com ALMA, ao sabor de uma lareira
quente. Preparamos-lhe uma CASA mágica para JANTAR e passar um FIM DE ANO inesquecível. Olhe nos olhos,
dê abraços apertados e peça os seus desejos para 2021 na companhia de quem mais gosta.

MENU DISPONÍVEL ABAIXO

1 janeiro
SEXTA-FEIRA

12h00 | Com as Mãos na Terra
Venha à Horta neste dia 1 de janeiro, o primeiro dia de um Ano novinho em folha, pronto a escrever
novas histórias… Plante connosco os seus DESEJOS para 2021...
19h00 | Copo de vinho no terraço...
Ao calor do fogo, inspire a Natureza, a Terra, o Céu, o Azul do Mar.
21h30 | Cinema na Estufa
Um lugar na fila da frente numa sessão de cinema inspirada pela Natureza, no cenário único da nossa Estufa.

2 janeiro
SÁBADO

10h00 | Yoga
Da Terra ao Chá das 5
15h30 Família & Amigos | 16h30 Casais
Num passeio divertido à estufa e à horta, colhemos ervas aromáticas para o nosso chá das 5. De regresso ao
Restaurante preparamos a infusão e desfrutamos dos seus sabores inspiradores, acompanhados por um bolo
caseiro a sair do forno… Todos os ingredientes para saborear um magnífico Pôr do Sol junto à lareira!

19h00 | Círculo de Fogo
Ao calor da fogueira … sinta o sabor de uma guitarra que nos enche a Alma! Juntos, brindamos à VIDA! Viva
momentos felizes, e não deixe para depois... AGORA é mesmo a melhor hora.

3 janeiro
DOMINGO

10h00 | Yoga

fim de ano
M E N U

C O M E M O R A T I V O

1º Ato · Get Together Around the Fire
(Terraço do Restaurante)
L I V E

C O O K I N G

Pimentos Padrón
Cogumelos & Alecrim
Camarão ao Alho
Mexilhão ao Natural
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Quinta da Bica Jaen Tinto 2016
Pequenos Rebentos Alvarinho Branco 2018
Água Aromatizada
Sumo de Laranja

2º Ato · Jantar Comemorativo no Quarto / Townhouse / Villa

E N T R A D A
Carabineiro, Pimentos Assados & Crudités da Horta
Quinta da Serradinha BIO Branco 2017

P R I N C I P A L
Angus Nacional, Cenoura, Bimis & Trigo Sarraceno
Quinta da Silveira Reserva Tinto 2011

S O B R E M E S A
Naked Cake de Chocolate com Frutos Vermelhos
Taylors 10 Anos Tawny
Petit Fours

3º Ato · Feliz Ano Novo!
Tábua de Queijos Portugueses, Doce de Abóbora, Filhoses & 12 Passas
Espumante Quinta do Rol Bruto

Nota: em caso de alergia ou restrição alimentar, por favor, contacte-nos diretamente.

Tarifas por noite,
com pequeno-almoço
incluído,
de 30/12 a 03/01
(excluindo a noite
de 31/12)

Tarifa por noite,
com pequeno-almoço
e jantar incluídos,
31/12 (***)

QUARTOS (*)
LOVE
GOLD
TREE
LAND

450 €
315 €
315 €
315 €

723 €
588 €
588 €
588 €

VILLAS & TOWNHOUSES (**)
BLUE
GREEN SUPERIOR
GREEN
TOWNHOUSES

875 €
595 €
495 €
455 €

1 694 €
1 414 €
1 314 €
1 274 €

(*) tarifas por quarto,
para 2 pessoas
(**) tarifas por villa/townhouse,
para até 6 pessoas
(***) Esta tarifa inclui jantar
no Quarto / Villa / Townhouse.
Nesta noite não haverá serviço
de jantar / comemoração de Fim
de Ano no Restaurante do Hotel.

Nota
A dinâmica de concretização deste evento está dependente das restrições definidas pelas autoridades de saúde
portuguesas à data da realização do mesmo.

Atividades

A sua estadia inclui

Sugestões

Todas as Atividades acima
mencionadas estão incluídas na
estadia e são de acesso livre a
todos os nossos hóspedes.
As mesmas poderão ser
alteradas/canceladas
dependendo das condições
climatéricas.

Pequeno-Almoço
Sem HORA Marcada… Taste
HAPPINESS, Taste LOVE…
Desfrute dos nossos sumos
naturais, pão, bolos e compotas
caseiras!

Massagem Abhyanga
Da tradição Ayurvédica - veda
(ciência) ayur (da vida), esta
massagem Indiana é vigorosa e
intensa restabelecendo o
equilíbrio do corpo Físico,
Energético, Emocional e Mental
(90€ ).

A realização das Atividades
‘Passeio à Descoberta da
Horta’ | ‘Yoga’ | ‘Cinema na
Estufa’| ‘Da Terra ao Chá das
5’ | ‘Com as Mãos na Terra’
implica a inscrição de, pelo
menos, duas pessoas, até às
18h do dia anterior ao da atividade. As mesmas têm limite
máximo de participantes, como
medida preventiva contra a
Covid-19.

Bicicletas
Para saborear um passeio livre a 2
rodas, respire a Natureza a plenos
pulmões!
Passeio À Descoberta
das Dunas
Sinta o Sol de Inverno, ouça
atentamente o bater das Ondas!
Respire em todos os cantos e
recantos a Natureza, a Terra...
com o Atlântico a seus pés...

Ritual Meu Amor
Banho jacuzzi no quarto,
preparado com extractos florais e
os nossos miminhos, seguido de
massagem relaxante ‘Alma Floral’
a dois, no SPA, com essência de
jasmim e lavanda (195 €).
Ritual a Dois no Quarto
Preparação de banho jacuzzi no
quarto, com extractos florais (45 €).

Reservas
Tel.: +351 261 936 355 | Email: booking@areiasdoseixo.com

Com um BRILHO nos Olhos, SORRIA e deixe-se Surpreender quando o Sol de Inverno espreitar ****
Deambule pelas dunas, ouça o bater das ondas. Descubra recantos e segredos, cheiros e sabores *****
Regresse às origens, sem pressas, num Lugar onde SENTIR é o verbo principal.

Mod47.00.PO1

