programa com 1 noite

jantar 24 dezembro

bebida boas vindas no bar
alojamento e pequeno-almoço
(de 24 para 25 dezembro)
roupão e chinelos no quarto
jantar dia 24 dezembro*
garagem gratuita
suplemento upgrade suite € 15,00**
late check-out**
€ 67,50 por pessoa em quarto duplo
suplemento quarto individual: € 35,00
crianças (4-12anos) : € 30,00

creme de castanhas com crocante de presunto
bacalhau cozido com couve portuguesa
perna de perú assada com batata sauté

opcional
almoço buffet 25 dezembro
€ 25,00 por pessoa
crianças (4-12 anos): € 15,00

sobremesas
bolo rei | rabanadas | sericaia | arroz doce | aletria
tronco de natal | broinhas | fruta laminada
bebidas
vinho branco e tinto Beira Serra
águas, refrigerantes, café
horário:
serviço de quentes das 19h30 às 21h30
buffet de sobremesas até 23h00
€ 27,50 por pessoa*
crianças ( 4-12 anos) : € 15,00

programa com 2 noites
bebida boas vindas no bar
alojamento e pequeno-almoço
(de 24 para 26 dezembro)
roupão e chinelos no quarto
jantar dia 24 dezembro*
almoço dia 25 dezembro
garagem gratuita
suplemento upgrade suite € 15,00**
late check-out**
€ 130,00 por pessoa em quarto duplo
suplemento quarto individual: € 50,00
crianças (4-12anos) : € 60,00
* jantar menu simples com 1 prato principal
suplemento para menu com 2 pratos € 7,00
** sujeito a disponibilidade
preços com IVA incluído

almoço buffet 25 dezembro
entradas frias
saladas simples e compostas
creme de espargos com amendôa torrada
cabrito no forno com grelos salteados e
batata dourada
polvo à lagareiro
bolo-rei | rabanadas | aletria | broinhas
bolo brigadeiro | tiramisú
tronco de natal | fruta laminada
bebidas
vinho branco e tinto Beira Serra
águas, refrigerantes, café
horário:
das 12h30 às 15h00
€ 27,50 por pessoa
crianças ( 4-12 anos) : € 15,00

informação e reservas - T:239 480 800 - e-mail: tryp.coimbra@melia.com

www.trypcoimbra.com

