
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido para estadias entre 01/01/2019 a 29/12/2019; 

Não acumulável com outras ofertas ou promoções; 

Refeições sem bebidas incluídas. O Horário de todas as refeições incluídas deve ser previamente reservado: 
“jantar” inclui entrada, prato principal e sobremesa;  

“jantar de degustação” inclui entrada, prato principal peixe, prato principal carne e sobremesa; 

Passeio de barco está sujeito às condições climatéricas, no caso de não ser possível realizar o passeio, o mesmo será substituído por um 

crédito de 70 € para utilizar em tratamentos de Spa; 

O pic-nic incluído no pacote de 7 noites inclui: 1 Sandes de queijo fresco e maçã; 1 praline de frutos secos; 1 Iogurte natural; 1 peça de fruta; 

1 Néctar de Fruta e 1 Água 33cl. 

Pacote de Duas Noites 

Inclui duas noites de alojamento em suite villa para duas pessoas com pequeno-almoço, morangos, espumante e decoração especial na suite, 

um jantar a dois (set menu de 3 pratos) no Restaurante Morgadinho, um Banho Cleópatra a dois (20 min) no Spa Alba e acesso gratuito ao circuito 

 de Spa. 

Pacote de Quatro Noites 

Inclui quatro noites de alojamento em suite villa para duas pessoas com pequeno-almoço morangos, espumante e decoração especial na suite, dois  

jantares a dois (um jantar com set menu de 3 pratos e um jantar de degustação com set menu de 4 pratos) no Restaurante Morgadinho. No Spa inclui 

 um Banho Relaxante a dois (20 min), uma Massagem Relaxante a dois (60 min) e acesso gratuito ao circuito de Spa. 

Pacote de Sete Noites 

Inclui sete noites de alojamento em suite villa para duas pessoas com pequeno-almoço, morangos, espumante e decoração especial na suite, dois  

jantares a dois (um jantar com set menu de 3 pratos e um jantar de degustação com set menu de 4 pratos) no Restaurante Morgadinho. No Spa está  

incluída uma Massagem Serenity a dois (60 min) e uma massagem de Aromaterapia a dois (60 min) com acesso gratuito ao circuito de Spa. Inclui 

 ainda um passeio de barco (duração de 1 hora) com picnic para levar. 

 
01 Jan a 31 Mar 
01 Nov a 29 Dez 

01 Abr a 13 Abr 
28 Abr a 31 Mai 
01 Out a 31 Out 

14 Abr a 27 Abr 
01 Jun a 30 Jun 
11 Sep a 30 Sep 

01 Jul a 15 Jul 
01 Set a 10 Set 

16 Jul a 31 Ago 

2 Noites 329 € 429 € 489 € 639 € 705 € 

4  Noites 785 € 975 € 1105 € 1385 € 1519 € 

7 Noites 1265 € 1599 € 1825 € 2305 € 2539 € 

PACOTE  

LUA-DE-MEL 

Contactos: 

reservas@suitesalbaresort.com / +351 282 380 700 

www.suitesalbaresort.com 
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