menu

GRUPOS
26€

WELCOME DRINK
Cocktail e Aperitivo do Chef

34€

ENTRADA
Voul-au-vent de Camarão selvagem
com chutney de manga e cebola roxa

/pessoa

1 PRATO PRINCIPAL

/pessoa

2 PRATOS PRINCIPAIS

BEBIDAS DA NOSSA SELEÇÃO INCLUÍDAS
IVA Incluído à taxa legal em vigor

PEIXE
Lombo de Bacalhau a baixa temperatura
em crosta de “Bearnês” e coentros
CARNE
Moelleux de Peru recheado com cogumelos,
gratin de batata, espargos verdes
e molho de “Calvados”
SOBREMESA
Degustação de doces natalícios

FAÇA JÁ A SUA RESERVA
289 830 830
rp@hotelfaro.pt

Grupo minímo de 10 pessoas.
Crianças grátis até aos 3 anos. Dos 4 aos 12 anos: 50% desconto.
Preços e sugestões válidas até 30 de Dezembro de 2017

GRUPOS
Jantar

Condições de Reserva

• Bebidas incluídas: água, soft drinks, vinho ( até ao
máximo de ½ garrafa por pessoa) e café.
• Inclui organização e acompanhamento do evento,
decoração natalícia, sistema de som (mediante
disponibilidade).
• Propostas de animação mediante pagamento
adicional de 300€/Evento.
• Preços e sugestões válidas até 30 de dezembro de
2017, excepto 24 e 25 deDezembro.

1) Grupos com mínimo de 10 pessoas (adultos).

Informações Gerais
Comidas e Bebidas
Não deverão entrar no Hotel quaisquer alimentos
trazidos pelos organizadores ou seus convidados,
sem prévia autorização escrita da Direção do Hotel.
Utilização de Áreas Reservadas
Não é permitida qualquer afixação a pavimentos,
paredes, tetos e colunas com pregos, parafusos,
pioneses, fita adesiva ou outros meios para
suspensão no teto ou parede, nem retirar objetos da
decoração existente. Todas as despesas inerentes à
reparação de quaisquer danos causados nas
instalações ou equipamentos do Hotel, por pessoa
presente no evento, serão da única e exclusiva
responsabilidade do Cliente, ficando o Hotel
autorizado a cobrar tais importâncias na fatura do
evento ou posteriormente.
Publicidade e Imagem do hotel
Toda a publicidade e/ou promoção de eventos
“in-house”, bem como o uso do nome e logótipo do
Hotel, deve ser
comunicada e devidamente
autorizada pela Direção do Hotel.
Extravios
O Hotel não se poderá responsabilizar pelo extravio
de bens deixados pelos organizadores ou seus
convidados nas suas instalações, seja antes, durante
ou depois do evento.
Segurança
A presença de segurança antes ou durante os
eventos deverá ser comunicada e aprovada pelo
Hotel.
Encomendas, Embalagens e Material Impresso
O Hotel poderá receber, em nome dos responsáveis
do evento, material diverso a utilizar. Todo este
deverá estar etiquetado e devidamente identificado,
incluindo o nome do evento, o contacto do
organizador, o nome do responsável do Hotel e a
data do evento. Não serão recebidas encomendas
entregues à cobrança. Deverá ser organizada a
recolha do material excedente no último dia do
evento.
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2) O número aproximado de pessoas que
participarão nos eventos, deverá ser informado no
ato da reserva e efetuado um pagamento
referente a 30% do valor total para obtenção da
confirmação da mesma.
3) O número final de participantes e os restantes
70% do valor total deverá ser garantido até ao
máximo de 2 dias úteis antes da data do evento.
Esse será o número final para efeitos de faturação
e respetivo pagamento. Se o número de
participantes for superior ao garantido, a faturação
será feita de acordo.
4) Em caso de redução de 50% (ou mais) do
número de pessoas do ato da reserva até à
confirmação final, o Hotel Faro poderá aplicar
uma penalização correspondente a 50% do valor
das refeições canceladas.
5) Cancelamentos após a informação do nº final
ou não comparências serão cobradas na
totalidade.

