
VIAGENS NA MINHA TERRA®

Meliã Castelo Branco 4* - Castelo Branco 

por pessoa

1 noite desde

230€

Entre 28 de dezembro 2022 e 04 de janeiro 2023

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

PROMOÇÃO

Preço desde inclui: 1 Noite de alojamento em quarto standard com pequeno-almoço; Tratamento VIP no quarto; Jantar Buffet com bebidas incluídas (30/12/2022); Acesso gratuito à piscina interior climatizada, Sauna e Banho Turco; Early 
check-in e late check-out (sujeito a disponibilidade); Wifi gratuito; Estacionamento gratuito; 10% desconto no serviço de massagens (Não incluído no programa/com marcação prévia); 31 de dezembro: Jantar de Gala com música ao Vivo e 

DJ - 19h30 – Welcome drink no lounge do hotel; 20h30 - Jantar de Gala com animação musical; 00h00 – Espumante e passas; 01h30 - Ceia de Ano Novo; 03h00 – Chocolate quente e pastéis de nata. | Consultado no dia 04.10.2022
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989 Ref: 04.10.2022– P220101/2022



1 | 2 | 3 | 4 Noites - Entre 28.12.22 e 04.01.23

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Viagens na Minha Terra®
MELIÃ CASTELO BRANCO 4* 

CASTELO BRANCO 

desde

230€

PROMOÇÃO

NOTAS: 1. Oferta não acumulável com outras promoções em vigor. 2. Programa sujeito a disponibilidade do hotel. 3. Produto P.A.R. (Pagamento Antecipado de Reserva) - obriga ao pagamento de 50% do valor total até
29.11.2022. Após esta data a confirmação das reservas fica condicionada ao depósito imediato de 50% do valor da reserva. O pagamento do restante valor será efetuado, até ao dia 17.12.2022. 4. Política de cancelamento: As
reservas podem ser canceladas até ao dia 29.11.2022 sem qualquer penalização, pelo que, caso tenha sido efetuado depósito, o mesmo será reembolsado na totalidade. Para cancelamentos até 17.12.2022 há lugar a uma taxa
de cancelamento de 50% do valor do depósito entregue. Para cancelamentos após o dia 17.12.2022 não haverá lugar a reembolso do valor depositado como garantia da reserva. 5. Possibilidade de partilha de mesa com outros
hóspedes durante o jantar de 31.12. 6. Programa sujeito a alterações de acordo com eventuais novas normativas da Direção Geral de Saúde (DGS).

Inclui:
1, 2, 3 ou 4 Noites de alojamento em quarto standard com pequeno-almoço

Tratamento VIP no quarto
Jantar Buffet com bebidas incluídas (30/12/2022)

Acesso gratuito à piscina interior climatizada, Sauna e Banho Turco
Early check-in e late check-out (sujeito a disponibilidade)

Wifi gratuito
Estacionamento gratuito

10% desconto no serviço de massagens (Não incluído no programa/com marcação prévia)

31 de dezembro:
Jantar de Gala com música ao Vivo e DJ

19h30 – Welcome drink no lounge do hotel
20h30 - Jantar de Gala com animação musical

00h00 – Espumante e passas
01h30 - Ceia de Ano Novo

03h00 – Chocolate quente e pastéis de nata quentinhos!

PROGRAMA KIDS
Pinturas faciais e muitos jogos divertidos

Menu especial para crianças

1 de Janeiro:
Almoço buffet de ano novo com bebidas incluídas - Opcional

Alterações, cancelamentos e condições gerais de acordo com nossa página web em www.solferias.pt.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989 Ref: 04.10.2022– P220101/2022

http://www.solferias.pt/


1 | 2 | 3 | 4 Noites - Entre 28.12.22 e 04.01.23

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Viagens na Minha Terra®

PROMOÇÃO

Alterações, cancelamentos e condições gerais de acordo com nossa página web em www.solferias.pt.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989 Ref: 04.10.2022– P220101/2022

Programa de Fim de Ano (sujeito a alterações) 

19h30 – Welcome drink no lounge do Hotel

20h30 – Jantar de gala com animação musical
Medalhões de lagosta gratinada com salada de vieiras e camarão marinado | Lombo de Bacalhau confitado em cama de puré de batata doce e trouxa de couve | Tornedó 

de novilho com cogumelo Portobello gratinado e feijão verde salteado | Pão de ló cremoso e gelado em crocante caramelizado
00h00 – Espumante e passas

01h30 - Ceia de Ano Novo
Buffet de saladas simples e compostas

Salada de cenoura à Algarvia | Salada de Ovas de bacalhau com grão | Salada verde com tomate e molho de manjericão | Salada de feijão-frade com atum | Clafoutis de 
legumes | Tagliatelle com camarão e rúcula | Saladas simples

Buffet de mariscos
Salada com Camarão e abacaxi | Salada de Vieiras e gengibre | Camarão cozido com flor de sal | Sapateira recheada | Percebes ao natural | Lingueirão com limão | 

Mexilhões à Espanhola | Ameijoas à Bulhão Pato
Buffet de Salgados, charcutaria e queijos regionais

Leitão assado à colina | Carnes frias assadas | Enchidos regionais assados | Seleção de salgadinhos | Empadas beirãs | Pataniscas de bacalhau | Presunto laminado | 
Charcutaria variada | Seleção de queijos regionais e compotas

Buffet de Doces e frutas laminadas
03h00 – Chocolate quente e pastéis de nata quentinhos!

Bebidas – Bar aberto
Águas | Refrigerantes | Cerveja | Vinho branco e tinto (sugestão do Hotel) | Café

Vinho do Porto Branco Seco | Vermutes | Licores | Gin | Scotch Whisky 12 anos | Vodka | Rum Espumante Nacional Meio Seco | Vinho Verde Branco Seco

13h00 às 15h00 - Almoço De Ano Novo – Opcional

Buffet de saladas simples e compostas
Sushi com wasabi e fatias de gengibre | Salada de abacate e camarão | Salada de ravioli e hortelã | Salada de cuscuz com camarão e frutos do mar | Fusili tricolor com 
salmão fumado e rúcula | Tagliatelle com legumes campestres | Salada grão com lascas de bacalhau | Salada de agrião e misto de cogumelos com lascas de presunto 

crocante | Saladas simples

Buffet de Mariscos
Salada de camarão com rúcula | Fusili com camarão e pesto | Camarão cozido com flor de sal | Sapateira recheada | Lingueirão ao natural | Mexilhões à Espanhola | 

Ameijoas à Bulhão Pato

Buffet de Salgados, charcutaria e queijos regionais
Leitão assado à Colina | Carnes frias assadas | Enchidos regionais assados | Seleção de salgadinhos | Quiche de ricotta com bacon e espinafres | Folhadinhos e Empadas 

beirãs | Pataniscas de bacalhau | Presunto laminado | Charcutaria variada | Seleção de queijos regionais pães variados e compotas

Pratos quentes em buffet
Consommé de aves com aroma de hortelã e Creme de Legumes| Polvo à lagareiro com batatinha a murro | Cabrito assado no forno com alecrim | Lombinho de porco com 

migas Beirãs

Buffet de Doces e frutas laminadas

BEBIDAS
Águas | Refrigerantes | Cerveja | Vinho branco e tinto (sugestão Meliá) | Café e Digestivo

MELIÃ CASTELO BRANCO 4* 
CASTELO BRANCO 

http://www.solferias.pt/

