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TRACE OF PORTUGAL 

Lisbon, Alentejo, Madeira, Azores and Douro 

  

 
 
 
 
 
 

• Package para 2 pessoas inclui: 

o 2 Noites de alojamento num quarto Classic Tejo (ocupação dupla); 

o Bebida de boas-vindas no Restaurante BAHR; 

o Pequeno-almoço à la carte diário; 

o Wi-Fi; 

o 1 Jantar no Restaurante BAHR, no 5º Piso – bebidas não incluídas; 

 

• Experiências Recomendadas: 

o Tour Gastronómica de Lisboa | Tour das Duas Colinas | Passeio em veleiro no Rio Tejo. 

 

reservations@bairroaltohotel.com 

www.bairroaltohotel.com 

 

 

mailto:reservations@bairroaltohotel.com


TRACES OF PORTUGAL 

Lisboa, Alentejo, Algarve, Douro, Madeira e Açores  
 

 

 
 

 

• Package para 2 pessoas inclui: 

o 2 Noites de alojamento num quarto Pátio com 

upgrade, mediante disponibilidade; 

o Boas vindas com chá de folhas e pastelaria regional; 

o Pequeno-almoço diário com produtos da região;  

o Wi-Fi; 

o 1 Jantar no restaurante farm-to-table do hotel; 

 

• Experiências Recomendadas: 

o Visita arqueológica à herdade; 

o Observação de aves; 

o Piquenique no prado; 

o Observação de estrelas; 

 

reservations@barrocal.pt 

             www.barrocal.pt                     desde 2888€ 

 

 
 

 

• Package para 2 pessoas inclui: 
o 2 Noites de alojamento numa Suite (ocupação 

dupla); 
o Welcome drink e VIP de boas vindas no quarto; 
o Pequeno-almoço buffet com produtos regionais; 
o 1 Jantar no restaurante Sem Porta; 

  

• Experiências Recomendadas: 

o Visita guiada ao Jardim Orgânico; 

o Degustação de vinhos da região de Setúbal; 

o Passeio a cavalo pelas dunas e arrozais; 

 

 

 

reservations@sublimecomporta.pt 

                                      www.sublimecomporta.pt             desde 2083€ 

    

 
 
 

 

• Package para 2 pessoas inclui: 

o 2 Noites de alojamento com pequeno-almoço; 

o Jantar no restaurante “Cantina de Ventozelo”;  

o Visita ao “Sítio dos Prazeres” com prova de 3 vinhos; 

o Merenda com 1 garrafa de vinho Quinta de Ventozelo;  

o Tour pelo rio; 

o Check-out tardio;  

      

• Experiências Recomendadas: 

o Caminho do moinho; 

o Caminho dos sobreiros; 

o Caminho das vinhas; 

 

geral@quintadeventozelo.pt 

    www.quintadeventozelo.pt              desde 1833€ 

 

 

 
 

 

 

• Package para 2 pessoas inclui: 
o 3 Noites de alojamento em quarto Deluxe Vista Jardim; 

o Tratamento VIP à chegada; 

o 1 Jantar para 2 num dos seguintes restaurantes: Adega, 

Whale, Bela Vita, Biergarten ou Praia Dourada; 

 

• Experiências Recomendadas: 

o Tour no Iate do hotel;  

o Prova de vinhos na cave de vinhos privada; 

o Aula de Ioga; 

 

 

 

reservas@vilavitaparc.com 
         www.vilavitaparc.com                desde 1944€ 

 

 
 
 

 

• Package para 2 pessoas inclui: 
o 3 Noites em quarto Ocean View com pequeno-almoço; 

o Garrafa de vinho da Madeira no quarto, à chegada;  

o 1 Jantar à la carte no Restaurante Galáxia;  

o 1 Jantar de degustação no Restaurante Terreiro; 

o Check-in antecipado e check-out tardio, mediante 

disponibilidade; 

 

• Experiências Recomendadas: 

o The peaks experience; 

o The wine experience; 

o The underwater experience; 

 

 

reservations.palace@savoysignature.com 
        www.savoysignature.com           desde 2506€ 

 

 
 

 

 

• Package para 2 pessoas inclui: 
o 3 Noites em Junior Suite com pequeno-almoço; 
o Jantar de degustação no Restaurante CARDUME;  
o Passeio de barco privado; 
o Aula de Ioga;  
o Massagem de relaxamento para casal;  

 

• Experiências Recomendadas: 

o Observação de cetáceos; 

o Natação com golfinhos;  

o Passeio em veículos 4x4;  

 

 

 

sales@whiteazores.com 

              www.whiteazores.com                desde 2555€ 

 

TERMOS E CONDIÇÕES: 
 
A combinação de hotéis com o Bairro Alto Hotel deverá ser informada no momento de reserva. Válido até Dezembro 2022. O valor do package não 
inclui as experiências recomendadas para cada uma das unidades.Exclui épocas especiais como Natal, Ano Novo, São Valentim, Páscoa e Feriados. 
Não acumulável com outras promoções ou condições especiais. Sujeito a disponibilidade e confirmação por parte dos hotéis. 
Condições de cancelamento e de pagamento de acordo com as políticas de cada hotel. 

http://www.barrocal.pt/
http://www.quintadeventozelo.pt/
mailto:reservas@vilavitaparc.com
mailto:reservations.palace@savoysignature.com
mailto:sales@whiteazores.com

