
Revei�on Edition

2 noites de alojamento em quarto duplo ou Junior Suite

Tratamento Vip

Pequeno almoço no Restaurante

Cocktail, jantar de gala e ceia na noite de 31 de Dezembro

Brunch Champagne Buffet no dia 1 de Janeiro

Parking privativo

Late check out mediante disponibilidade

AV. REI HUMBERTO II DE ITÁLIA, 7  2750-800 CASCAIS  PORTUGAL | +351 214 823 490 | FAROL@FAROL.COM.PT

QUARTO DUPLO VISTA JARDIM
490 €

QUARTO DUPLO VISTA MAR
550 €

QUARTO DUPLO DESIGNER
650 €

JUNIOR SUITE
1.150 €

Preços de venda em quarto duplo indicados por pessoa, incluindo os serviços 
acima mencionados. A estadia  de 2 noites consecutivas deve ser efectuada entre 
30 Dezembro e 2 de Janeiro (exemplo 30 e 31 Dezembro ou 31 Dezembro e 1 de 
Janeiro). O preço acima indicado é por pessoa, em ocupação dupla, incluindo os 
serviços descriminados no Package.

Campanha de Lançamento: Reservas efectuadas até 15 de Dezembro usufruem 
por sua vez de 10% de desconto. O Hotel salvaguarda o direito de interromper estas 
campanhas, mediante disponibilidade e sem aviso prévio.
 
Suplemento de terceira pessoa: Redução de 15% no valor do package, máximo de 
1 cama extra por quarto , valido apenas para as tipologias Duplo vista mar , designer 
e junior suite.

Crianças: Apenas serão permitidas a presença de crianças com idade igual ou 
superior a 12 anos  de idade.

Ocupação individual: Redução de 15% no valor do package e categoria de quarto 
selecionada.
 
Noites Extra (28, 29 Dezembro e 2 e 3 de Janeiro): O hotel dará acesso a condições 
especiais mediante disponibilidade na compra do Package, usufrui de 20% de 
redução na reserva de 2 noites adicionais ou 15% na reserva de 1 noite adicional.
 
Condições de pagamento e cancelamento: Todas as reservas devem ser garantidas 
com mínimo de 50% de depósito no acto da reserva. Os remanescentes 50% são 
liquidados 25 dias antes da data de entrada. As reservas canceladas 45 dias antes da 
data de entrada, terão uma penalização de 50% do valor total, sendo a penalização 
75% entre 44 e 25 dias e de 100% entre 24 e 0 dias.
 
Contacto para envio de informações de disponibilidade e efectuar reserva: 
reservations@farol.com.pt
 

CONDIÇÕES GERAIS





Brunch Ano Novo

TERÇA-FEIRA, 1 DE JANEIRO | 12H00 ÀS 15H30
TUESDAY, JANUARY 1ST | 12 PM TO 3:30 PM

Croissants, pastéis de nata, caracóis, 
mini brioches, bolo caseiro de cenoura e canela;

Seleção de Pães
Croissants, pastéis de nata (custard cream pastry), danish raisins pastry, 

mini sweet brioche, homemade carrot cinnamon cake;
Selection of bread

ESTAÇÃO DE VIENNOISERIE, PASTELARIA E PÃO | VIENNOISERIE, PASTRY & BREAD STATION

AV. REI HUMBERTO II DE ITÁLIA, 7  2750-800 CASCAIS  PORTUGAL | +351 214 823 490 | FAROL@FAROL.COM.PT

NEW YEARS DAY BRUNCH

Salada de fruta, seleção de frutos secos e sementes, granola orgânica, iogurte grego
Fresh fruit salad, Selection of nuts and seeds, Organic granola, Greek yoghurt

FRUTAS E IOGURTE | FRUITS AND YOGHURT

Salada mista | Mixed garden salad
Cenoura, tomate, pepino e pimentos | Carrot, tomato, cucumber and peppers

Molhos: vinagrete, iogurte, mil ilhas | Dressings: Vinaigrette, yoghurt, thousand island

Frango com bacon, molho Cesar e croutons de trufa  | Chicken with bacon, caesar dressing and  truffle croutons
Salmão com pera abacate e requeijão | Salmon with avocado pear and cottage cheese

Pato fumado com cous cous | Smoked duck with cous cous
Penne com asparagus verdes e tomate seco  | Penne with green asparagus and sun dried tomatoes

   

SALADAS | SALADS

Ceviche de peixes | Fish ceviche
Tataky de atum com yuzu | Tuna Tataki with yuzu

Carpaccio de bacalhau e coentros |  Codfish and coriander carpaccio 
Hummus com pão de pita grelhado | Hummus with grilled pita bread

ENTRADAS | APPETIZERS



Seleção de charcutaria e presunto ibérico de bellota | Selection of charcuterie and Iberian acorn ham
Seleção de queijos nacionais com compotas caseiras  | Selection of Portuguese cheeses with homemade jams

QUEIJO E CHARCUTARIA | CHEESE AND CHARCUTERIE
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Ostras e camarão sobre gelo, sapateira | Oysters on the half shell, shrimp and crab

MARISCO | SEA FOOD

Creme de espargos brancos com nozes | Cream of croaker with walnuts

SOPA | SOUP

Corvina assada no forno com batata e legumes salteados
Oven baked croaker with potatoes and sautéed vegetables

Supremos de novilho lardoados com presunto, rosti de batata e espinafres salteados
Beef supremes with smoked ham, rosti potatoes and spinach

Live Cooking: Raviolis salteados com molho de queijo açafronado
 Sautéed raviolis with saffron cheese sauce

PRATOS PRINCIPAIS | MAIN COURSE

Crème brûlée de baunilha | Vanilla crème brûlée
Entremet de chocolate gold, laranja e nozes | Gold chocolate, orange and walnuts entremet

Sericaia, mousse de queijo e vinho do porto | Sericaia (Portuguese egg pudding), cheese mousse with port wine

Texturas de chocolate negro | Dark chocolate textures
Mousse de chá verde, sésamo e lima | Green tea mousse with sesame and lime

Eton mess de morango e rosas rubras | Strawberry and red roses Eton mess

Bolo Rei e Bolo Rainha | Traditional Christmas King and Queen Fruit Cake
Coscorões  | Fried Dough

Arroz doce | Sweet Rice Pudding
Seleção de trufas | Selection of truffles

Fruta laminada | Sliced fruit

Café ou chá | Coffee or tea
Água mineral, Sumos, Vinho Branco ou Tinto Dory | Mineral Water, Juices, White or Red Dory Wine

SOBREMESA | DESSERT

SUSHI E SASHIMI

Os valores acima indicados incluem as taxas oficiais em vigor. Crianças até 12 anos de idade, usufruem de um preço especial de € 40.  Todas as reservas devem  
ser garantidas com um cartão de crédito ou por transferência bancária e apenas podem ser canceladas sem custos até 3 dias antes (72h de antecedência). 
Para reservar por favor envie email para events@farol.com.pt
Above price includes official taxes. Children until 12 years of age, enjoy a special price of € 40. All reservations must be guaranteed with a credit card or by 
bank transfer and can only be canceled without penalty up to 3 days before (72 H in advance). To make a reservation please email events@farol.com.pt

CONDIÇÕES GERAIS | GENERAL CONDITIONS

PREÇO POR PESSOA | PRICE PER PERSON:  
75€




