Mondego e Fados

Descrição do programa

O programa inclui

Mondego e Fados é um programa de três dias (duas
noites) na cidade de Coimbra com alojamento em
quarto duplo superior com vista para o rio Mondego e
pequeno almoço incluído. Na chegada ao hotel serlhe-á entregue um “voucher”, válido por um dia, que
lhe dará entrada na mais típica casa de fados de
Coimbra, “àCapella”. Este local, a Capela de Nossa
Senhora da Victória, está aberto ao público desde
Junho de 2003, e pretende ser um espaço dedicado
diariamente à divulgação da canção de Coimbra, o
Fado de Coimbra. Segundo os seus responsáveis, ir
ao “àCapella” permitirá deliciar-se com o Fado, que
“com uma sonoridade única, a guitarra portuguesa
associada ao canto, na sua essência mais tradicional,
faz deste género musical, o expoente máximo da
nossa cultura, um despertar de sensações e
emoções”.

• duas noites de alojamento em quarto superior com vista
para o rio Mondego
• pequeno almoço incluído nas duas estadias
• um jantar romântico à luz das velas e menu “gourmet”
com bebidas incluídas no restaurante do Hotel
• entrada gratuita na casa de Fados “àCapella”

No programa está também incluído um jantar
românticos à luz das velas e menu “Gourmet” no
Restaurante do Hotel. Para completar o programa o
Hotel oferecer-lhe-á uma lembrança de recordação.

Parceria especial
O programa está sujeito à reserva e
disponibilidade do Hotel e da “àCapella”. É
aconselhável a reserva com antecedência.

Condições especiais para famílias
• Grátis para crianças até aos 6 anos
• 50% para crianças dos 7 aos 12 anos
• Condições válidas com partilha do quarto com os pais

Condições especiais para grupos
Grupos com 20 ou mais pessoas têm condições especiais.

3 dias | 2 noites

110€ /pessoa
Suplemento individual: 50€
Terceira Pessoa:
50€
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