luz charming houses
Passagem de ano 2018/2019
Entre em 2019 No Luz Charming Houses,
Uma aldeia encantadora, inspirada no passado.
Sonhe, renove-se, sorria para a vida, faça um brinde ao novo ano num refúgio único e especial –
o Luz Charming Houses.

 2 Noites de alojamento – entrada a 30 de Dezembro e saída a 1 de Janeiro;
 Jantar buffet na noite de 30 de Dezembro;
 Pequeno-Almoço, Jantar e Ceia na Mãe Casa na noite de 31 de Dezembro com Animação
Musical;
 Pequeno-almoço tardio Mãe Casa no dia 1 de Janeiro de 2019;
 Miminhos do Luz Houses;
 Late Check Out (mediante disponibilidade).
Valor do Pacote “Passagem de Ano 2018/2019


Quarto Duplo Superior (Ocupação dupla):

690,00 Euros



Quarto Duplo Superior Deluxe (Ocupação dupla):

760, 00 Euros



Suite Standard (Ocupação dupla – possibilidade de 1 cama extra):



Suite Superior (Ocupação dupla – possibilidade de 2 camas extra):

 Master Suite (Ocupação dupla – possibilidade de 2 camas extras):

840,00 Euros

930,00 Euros

1.030,00 Euros

* Cama extra e refeições: Para crianças com menos de 3 anos de idade, o berço é gratuito (não inclui refeições); Para
uma criança entre 3 e 11 anos de idade, acresce 170,00 euros ao pacote (por criança, total para as 2 noites, inclui jantar
no dia 30 e no dia 31/12); Para crianças de 12 anos ou mais ou adultos, acresce 210,00 euros ao pacote (por pessoa, para
as 2 noites, inclui jantar no dia 30 e no dia 31/12). As camas extras só são aplicáveis nas seguintes tipologias de quarto:
Suite Standard (1 cama individual) e Suite Superior (2 camas individuais).

Condições:





Programa válido para estadias entre 30/12/2018 e 01/01/2019, sujeito a disponibilidade do Luz,
não sendo acumulável com outras promoções, ofertas ou condições especiais em vigor.
Preços por quarto com ocupação dupla. Outras opções sujeitas a consulta de disponibilidade e
orçamento ajustado. Para garantir reserva será necessário pagamento de 100% do valor total. Todas
as reservas são não reembolsáveis.
Os preços estão indicados em Euros e incluem a taxa de IVA em vigor.

luz charming houses
JANTAR buffet na mae Casa no dia 30/12/2018

 Entrada
Salgadinhos
Canapés

 Sopa
Aveludado de legumes c/agrião

 Buffet de quentes
Bacalhau c/broa
Lombinhos de porco no forno c/amêndoa laminada
Guarnições
Batatinha dourada
Arroz thai
Salada mista

 Sobremesa
Frutas laminadas
Doces

 Bebidas
Vinho Montes Ermos (Branco ou Tinto)
Cerveja
Refrigerantes
Águas

 Cafetaria
Café

Luz Charming Houses
Jantar menu e ceia na Mae Casa na noite de
31/12/2018
 Entrada
Almofadinha caramelizada recheada com
queijo de cabra e puré de maçã

 Quente
Polvo à lagareiro
Batatinha a murro
Legumes salteados

 Buffet de mariscos
Camarão de Moçambique ao natural
Sapateira recheada
Lagosta suada

 Buffet de charcutaria
Queijos variados
Charcutaria variada
Tostas, compotas e frutos secos

 Buffet de sobremesas
Frutas laminadas
Doces

 Depois da meia-noite…
Caldo verde
Mini pão c/chouriço
Mini folhadinhos

 Bebidas
Vinho Montes Ermos (Branco ou Tinto)
Cerveja
Refrigerantes
Águas
Espumante

 Cafetaria
Café

