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i will never forget Sagres!

Nesta época festiva que se aproxima propomos     
um regresso àquilo que é autêntico e genuíno.

Chegue ao Memmo Baleeira Hotel e instale-se 
confortavelmente num dos nossos quartos ou suites.
Depois, parta à descoberta de Sagres: esta terra no 
fim do mundo com um mar imenso pela frente. No restaurante delicie-se com 

as sugestões mediterrânicas 
O nosso roteiro Living Sagres by Memmo será       do nosso Chef.
o seu guia para que os seus dias sejam de 
(re)descoberta de toda uma região que mantém  As crianças poderão divertir-se 
toda a sua autenticidade e genuinidade. na nova sala de jogos com consolas                          

e matraquilhos e na piscina interior aquecida          
Imagine o seu jogging numa praia deserta, passear em horários pré-definidos. Além disso, teremos      
de bicicleta com os seus filhos com vistas de cortar  um programa especial para os mais pequenos     
a respiração, comer os melhores perceves              com actividades no dia 31 à noite e no dia 1.
do mundo, surfar umas ondas num dos melhores 
spots do país, fazer um baptismo de mergulho… Na noite de Natal iremos servir um menu especial 

em que as crianças até aos dez anos não pagam.
Traga a sua câmara porque vai valer a pena!

Para a passagem de ano teremos um menu de 
E porque não experimentar os melhores restaurantes degustação no restaurante e um buffet na sala 
da região que terão ofertas especiais para si? memmo scape. De seguida não faltará animação 

com música ao vivo e DJ.
No final do dia, nada melhor do que um reconfortante 
duche quente e uma bebida no bar do hotel. E já No dia 1 de Janeiro teremos uma sessão de yoga 
agora porque não partilhar no facebook as suas nos jardins do hotel e todos os nossos clientes são 
experiências do dia com os seus amigos e família? convidados para participar numa cerimónia em honra 

de Nossa Senhora da Graça, padroeira de Sagres, 
No hotel poderá usufruir da piscina interior aquecida, em que serão benzidas as fitas da sorte Memmo  
sauna, banho turco e ginásio e durante a estadia que temos para lhe oferecer. 
beneficiará de um desconto de 25% nos tratamentos 
e massagens do SPA para que estes dias tenham Tudo para termos a protecção para o ano que aí vem.
também uma componente de relaxamento e 
tranquilidade. Esperamos que quando sair nos diga



�Estadia no Hotel

�Pequeno-almoço buffet

�Menu especial de Natal no dia 24 de Dezembro servido                                                       

no Restaurante

�Oferta de um voucher de 1 noite para duas pessoas                                                             

a utilizar em 2011

�Roteiro Living Sagres by Memmo com as melhores sugestões                                        

para explorar a região

�Desconto de 25% em tratamentos e massagens no SPA

�Piscina interior aquecida, sauna, banho turco e ginásio

�Late check out até às 18h00

Crianças

�Oferta de alojamento até aos 10 anos em suite e do jantar de Natal (*)

�Oferta de um presente surpresa

�Sala de jogos com consolas e matraquilhos

�Acesso à piscina interior aquecida entre as 10h00 e as 11h00 e entre as 16h00 e as 17h00

(*) máximo de 2 crianças por suite em sofá-cama

Programa de 2 noites
Duplo vista mar (2 pessoas)
Suite de 1 quarto vista mar (2 pessoas)
Suite de 2 quartos vista mar (4 pessoas)

Noites adicionais
Duplo vista mar
Suite de 1 quarto vista mar
Suite de 2 quartos vista mar

Preços por pessoa

 
€ 150,00 
€ 210,00
€ 155,00

€ 35,00
€ 50,00
€ 40,00
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�Estadia no hotel 

�Pequeno-almoço buffet

�Jantar ou Buffet de Reveillon e brinde ao novo ano pela meia-noite

�Bar aberto até às 3h00

�Música ao vivo e DJ

�Pequeno-almoço no dia 1 de Janeiro até às 13h00

�Sessão de yoga nos jardins do hotel

�Cerimónia de Ano Novo no Cabo de São Vicente para bênção das fitas Memmo

�Roteiro Living Sagres by Memmo com as melhores sugestões para explorar a região

�Música ao vivo no bar na noite de 1 de Janeiro

�Desconto de 25% em tratamentos e massagens no SPA

�Piscina interior aquecida, sauna, banho turco e ginásio

�Late check out até às 18h00

Crianças

�Alojamento em Memmo Suite

�Buffet especial no dia 31 em sala própria com animadores entre as 19h00 e as 2h00

�Programa de animação na manhã e noite do dia 1

�Sala de jogos com consolas e matraquilhos

�Acesso à piscina interior aquecida entre as 10h00 e as 11h00 e entre as 16h00 e as 18h00

(*) máximo de 2 crianças por suite em sofá-cama

Preços por pessoa

Duplo vista terra (2 pessoas)
Duplo vista mar (2 pessoas)
Suite de 1 quarto vista terra (2 pessoas)
Suite de 1 quarto vista mar (2 pessoas)
Suite de 2 quartos vista mar (4 pessoas)
Criança

€ 260,00
€ 275,00
€ 325,00
€ 340,00
€ 280,00
€ 50,00 para toda a estadia

2 noites

€ 335,00
€ 350,00
€ 440,00
€ 495,00
€ 395,00

4 noites

€ 290,00
€ 315,00
€ 385,00
€ 420,00
€ 340,00

3 noites
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you will never forget Sagres!



RESERVAS E CANCELAMENTOS

Depósito de garantia de 25%.

Desconto de 10% para reservas              
antecipadas efectuadas até 30 de Novembro      
com pré-pagamento integral.

Cancelamentos efectuados com menos de 20 dias 
de antecedência sem direito a reembolso.

INFORMAÇÕES

Jantar de Reveillon no Restaurante: Max. de 6 
pessoas por mesa

Buffet de Reveillon: mesas de 10 pessoas

Actividades ao ar livre sujeitas às condições 
atmosféricas

Para informações e reservas  
T +(351) 282 624 212  
reservas@memmobaleeira.com.


