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Diz que é uma espécie de francesinha” do restaurante L14 distinguido
na Rota dos Petiscos 2021
Enviado por Escapadelas em Ter, 2021-11-09 11:09

Os petiscos da região do Algarve estiveram à prova na Rota dos Petiscos 2021 que anunciou
recentemente as 10 Estrelas da Rota do Petisco 2021.
O restaurante L14, do hotel NAU Salgados Dunas Suites, viu reconhecido o petisco “Diz que é uma
espécie de francesinha”, uma reinterpretação da famosa Francesinha à moda do Porto, da autoria do
chef Vitor Monteiro, na categoria “Melhor Ementa”.
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Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort lança programas de
Réveillon 2021/22
Enviado por Escapadelas em Ter, 2021-11-09 10:57
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O Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort acaba de lançar os seus programas para o Réveillon de
2022. Para entrar com o pé direito no novo ano, com todo o requinte e animação que uma passagem
de ano merece, o resort, localizado nas proximidades de Óbidos, tem disponíveis as opções Prata e
Ouro.
Se a forma como se entra no novo ano é auspiciosa para o como se vive os meses que se seguem,
fazer o Réveillon no Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort só poderá trazer a melhor das
energias para os 365 dias do novo ano.
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STAY HOTELS lança Campanha de Natal 2021 com noites a 30 euros
Enviado por Escapadelas em Ter, 2021-11-09 10:36

A STAY HOTELS dá as boas-vindas ao novo ano com a Campanha “App & Christmas”, que assinala
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também o lançamento da sua aplicação móvel com noites a 30 Euros. A oferta é válida
exclusivamente na app, até 6 de janeiro de 2022, para estadias até 31 de março de 2022, nos hotéis
aderentes.
“Na época mais festiva do ano, queremos presentear os nossos clientes com uma nova forma de
interagir com a STAY HOTELS. A app móvel detém funções inovadoras, que permitem ao cliente ser
mais autónomo, evitar tempos de espera na receção, consultar toda a informação sobre a sua
reserva, os serviços do hotel e o destino da sua viagem, a qualquer altura e em qualquer lugar. Esta
evolução na experiência com a marca não podia deixar de ser celebrada numa altura tão especial,
com o preço exclusivo de 30 Euros/noite”, refere Jorge Bastos, Administrador da STAY HOTELS.
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Um campo de golfe no centro de Lisboa
Enviado por Escapadelas em Sáb, 2016-03-19 12:00

De portas abertas desde Setembro de 2015, a Academia de Golfe de Lisboa apresenta a nova
imagem corporativa e renova o convite a futuros praticantes, pelas condições mais acessíveis e
diferenciadas nos diversos espaços, o convívio familiar e empresarial, através de uma oferta
multidisciplinar, presente no restaurante Golfspot, esplanada, lounge, zona infantil e espaço para
eventos.
O restaurante GolfSpot é um espaço único e diferenciador, não só pela arquitectura sofisticada, de
decoração minimalista, como, e acima de tudo, pela combinação da oferta de uma cozinha japonesa
original de autor, e multiculturalidade da cozinha internacional.
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Chá para todos os gostos serve-se na JustTea em Cascais
Enviado por Escapadelas em Qui, 2016-03-17 12:00

Da India, Sri Lanka, China ou Àfrica do Sul… Quente ou frio... Em bule, caneca, garrafa ou servido em
stick… Para beber ou comer… Incorporado em bolos, licores ou compotas biológicas…
São chás para todos os gostos e mesmo em todos os formatos os que se podem encontrar na mais
recente casa de chá que acaba de inaugurar em Cascais.
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São Lourenço do Barrocal é o primeiro hotel de 5 estrelas do concelho
de Reguengos de Monsaraz
Enviado por Escapadelas em Qua, 2016-03-16 12:00
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O São Lourenço do Barrocal, o primeiro hotel de 5 estrelas do concelho de Reguengos de Monsaraz e
do Grande Lago Alqueva inaugurado no dia 18 de março 2016.
O São Lourenço do Barrocal localiza-se próximo da vila medieval de Monsaraz e do Grande Lago
Alqueva, e disponibiliza 40 unidades de alojamento (22 quartos, 2 suítes e 16 casas) no seu hotel e
monte alentejano, uma adega para produção de vinhos de marca exclusiva e um restaurante que
assenta num conceito de trazer à mesa o melhor da produção agrícola da própria herdade, bem
como dos produtores locais.
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