
Reservas T.: (+351) 212289803 F.: (+351) 212 234 865  E.: reservas@sesimbrahotelspa.com 

Neste final de ano, venha ao Sesimbra Hotel & Spa e viva momentos de emoção! 

Queremos proporcionar--lhe uma noite memorável, a recordar!  
 

Comece a noite com um Cocktail de Boas Vindas, servido no Lobby que antecede a Sala de Banquetes 

onde a noite se desenrolará. O Jantar de Gala será servido na Sala Arrábida, com saída para a nossa 

Varanda Panorâmica, de onde poderá desfrutar de uma fabulosa vista sobre o mar e fazer o seu 

brinde a 2013, enquanto assiste ao fogo de artifício! A festa estará a cargo do grupo ““Sabor Latino”, 

que promete animá--lo, pela noite dentro! E para as crianças, a noite também será de festa, com 

pinturas faciais, caça ao tesouro, histórias e muito mais! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 (Descontos de Reserva Antecipada – Consulte-nos!) 

Serviços incluídos: 

. Alojamento em Quarto Superior Vista Mar 

. Pequeno--almoço Buffet – 07h30 às 10h30 (no dia 1 haverá Brunch) 

. Cocktail de Recepção ao Jantar de Gala de dia 31 – 19h00 às 19h45 

. Jantar de Gala (com bebidas incluídas) e Animação – 20h30 

. Animação especial para Crianças – 21h00 à 01h00 (no Kid’ss Club) 

. Brinde à Passagem de Ano na nossa Varanda Panorâmica 

. Ceia de Ano Novo – 01h00 

. ““Brunch” com bebidas incluídas no dia de Ano Novo – 09h00 às 15h30 

. Utilização gratuita dos seguintes serviços do nosso Spa: 

piscina interior de relaxamento, sauna, banho turco, duche tropical, duche suíço e ginásio 

. Estacionamento coberto gratuito (garagem) 

Preços por Pessoa: 

1 Noite  2 Noites 

Quarto duplo  265,00 €  360,00 € 

Quarto individual  345,00 €  515,00 € 
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Suplementos 

-- Suplemento cama extra (máximo 1 por quarto): 

. 0 aos 2 anos – Grátis 

. 3 aos 11 anos – 105,00 € (valor idêntico para 1 ou 2 noites) 

. Mais de 12 anos – 1 Noite: 225,00 €; 2 Noites: 275,00 € 

-- Suplemento para Suite (por quarto) – 1 Noite – 75,00 €; 2 Noites -- 150,00 € 

 

Suplementos para Noite Extra 

. Duplo (por pessoa) – 45,00 € 

. Individual – 85,00 € 

. 0 aos 2 anos – Grátis 

. 3 aos 11 anos – Grátis 

. Mais de 12 anos – 30,00 € 

. Suite (por quarto) – 45,00 € 

Jantar de Gala (inclui Cocktail, Jantar de Gala e Ceia de Ano Novo) 

Possibilidade de reservar o Jantar de Gala, sem alojamento (valor sob consulta; lugares limitados). 

Após confirmação, a reserva deverá ser pré--paga no prazo de 72 horas. Em caso de cancelamento, 

não haverá lugar a reembolso. 

 

Condições de Reserva e Cancelamento 

. Descontos de Reserva Antecipada – Consulte--nos! 

. Pagamento de sinalização de 50% do valor total, no acto da reserva 

. Pagamento do valor restante – efectuado até ao dia 23 de Dezembro 

. Cancelamentos até ao dia 23 de Dezembro – penalização de 50% do valor total 

. Cancelamentos após o dia 23 de Dezembro – penalização de 100% do valor total 

. Tarifas com IVA incluído à taxa em vigor 


