
 

 
 

 

 
31 DE DEZEMBRO 
 
19h00 – Welcome Drink no lounge do hotel 
20h30 – Jantar de gala com música ao vivo 
00h00 – Espumante e passas 
01h30 – Ceia de Ano Novo 
03h00 – Chocolate quente e pasteis 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. 
 
PROGRAMA KIDS 
Castelo insuflável 
Pinturas faciais e muitos jogos divertidos 
Menu especial para crianças 
 
Acesso gratuito à piscina interior 
climatizada, Sauna e Banho Turco. 
WIFI gratuito. 

 
JANTAR DE GALA 

-Medalhões de lagosta gratinada 
com salada de vieiras e camarão 
marinado 

-Bacalhau confitado com azeitona 
em esmagada de grão de bico e 
couve portuguesa 

-Tornedó de novilho com crocante 
de batata e cogumelo recheado com 
legumes 

Harmonia de sabores conventuais e 
contemporâneos 

 
CEIA DE ANO NOVO 
 
-Buffet de saladas simples e 
compostas 

-Buffet de mariscos 

-Buffet de Salgados, charcutaria e 
queijos regionais 

 
  

RNAVT 2063 

31/12 Saída às 13H00 de Barcelos em direcção ao Hotel Tryp Colina do Castelo – em Castelo Branco 

 Instalação no Hotel – possibilidade de usufruir piscinas interior climatizada, sauna e banho turco. 

 Jantar de Gala de Fim de Ano com muita animação garantida. 

01/01 Pequeno-almoço no hotel. – manha livre. 

 Almoço buffet de Ano Novo. 

 Em hora a combinar, regresso ao ponto de partida. 

Inclui 

 

 Viagem em autocarro de turismo conforme 
itinerário; 

 Jantar de Gala no Hotel Tryp Colina do Castelo, 

conforme programa  

 Alojamento e pequeno-almoço no hotel  

 Almoço do dia 01.01.2020 no restaurante do hotel  

 Seguro de viagem 

RNAVT 2063 

RESERVAS 
 

253 822 248 / 919 022 526 
barcelos@santiagotur.pt  

 

275€ 
POR PESSOA 

 

SUPLEMENTO DE 
QUARTO INDIVIDUAL: 50€ 

*CRIANÇA DOS 04 AOS 12 
ANOS: 125€ 

*Crianças só têm desconto partilhando quarto com 2 adultos; 

*Max. 2 Crianças por quarto, sujeito a disponibilidade. 
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