
 
  
                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Exmo. Sr(a). 

Vimos por este meio apres

almoços de convivo e 

aproveite para conhecer as mar

visitar os vários monumentos nacionais de elevado interesse 

cultural. 

Nos almoços de convívio apresentamos algumas alterações na 

ementa por forma a satisfazer os nossos clientes.

Queremos um ano mais colocar em prática toda a nossa experiência 

e simpatia no bem receber ao serviço de todos vós, mantendo a 

elevada qualidade e profissionalismo que nos caracteriza.
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Vimos por este meio apresenta as nossas ofertas para 2017

almoços de convivo e programa de alojamento para 

para conhecer as maravilhas de alcobaça e arredores e 

vários monumentos nacionais de elevado interesse 

Nos almoços de convívio apresentamos algumas alterações na 

ementa por forma a satisfazer os nossos clientes. 

Queremos um ano mais colocar em prática toda a nossa experiência 

receber ao serviço de todos vós, mantendo a 

elevada qualidade e profissionalismo que nos caracteriza.
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enta as nossas ofertas para 2017 para 

ento para grupos, 

avilhas de alcobaça e arredores e 

vários monumentos nacionais de elevado interesse 

Nos almoços de convívio apresentamos algumas alterações na 

Queremos um ano mais colocar em prática toda a nossa experiência 

receber ao serviço de todos vós, mantendo a 

elevada qualidade e profissionalismo que nos caracteriza. 
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Visite a cidade de Alcobaça Visite a cidade de Alcobaça Visite a cidade de Alcobaça Visite a cidade de Alcobaça 

 

Canapés DiversosCanapés DiversosCanapés DiversosCanapés Diversos    
Mini pastéis de bacalhau, mini rissóis de peixe, mini croquetes, 
pataniscas. 
 
BebidasBebidasBebidasBebidas    
Vinho do Porto, Abafado de Alcobaça, 
Tinto.    
Sumo de Laranja, Água Mineral, Vinho Branco e Tinto da Casa e 
Cerveja. 

 Manteiga, Azeitonas e Pã
    
SopSopSopSopaaaa    
Peixe e de Legumes 
 
PeixePeixePeixePeixe 
Bacalhau á Hotel Santa Maria c/ Batata 
e Salada 
 
CarneCarneCarneCarne 
Perna de Porco á Alexandrina
legumes 

SobremesaSobremesaSobremesaSobremesa 

BebidasBebidasBebidasBebidas 
Café, Digestivos, Vinho da Casa Branco e Tinto, 
Água, Sumos e Cerveja

LLLLancheancheancheanche

Caldo Verde, Grelhadas Mistas de Porco

Fruta, Bolos, Arroz Doce, Mousse de Chocolate, 
Vários Queijos / Filhoses e Café

Hotel Santa Maria Rua Dr. Francisco Zagalo, 20/22, 2460

Web:www.hotelsantamaria.com.pt Mail:geral.alcobaca@hotelsantamaria.com.pt

Visite a cidade de Alcobaça Visite a cidade de Alcobaça Visite a cidade de Alcobaça Visite a cidade de Alcobaça e disfrute da nossa hospitalidadee disfrute da nossa hospitalidadee disfrute da nossa hospitalidadee disfrute da nossa hospitalidade

ReceçãoReceçãoReceçãoReceção    de boas vindasde boas vindasde boas vindasde boas vindas    

Mini pastéis de bacalhau, mini rissóis de peixe, mini croquetes, 

Vinho do Porto, Abafado de Alcobaça, Jeropiga, Martini Branco e 

Sumo de Laranja, Água Mineral, Vinho Branco e Tinto da Casa e 

EmentaEmentaEmentaEmenta    
    

AAAAlmoçolmoçolmoçolmoço 
Manteiga, Azeitonas e Pão 

Hotel Santa Maria c/ Batata 

Perna de Porco á Alexandrina c/arroz e 

Café, Digestivos, Vinho da Casa Branco e Tinto, 
Água, Sumos e Cerveja 

ancheancheancheanche 

Grelhadas Mistas de Porco 

Fruta, Bolos, Arroz Doce, Mousse de Chocolate, 
Filhoses e Café 
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� Bar aberto até às 17H00Bar aberto até às 17H00Bar aberto até às 17H00Bar aberto até às 17H00
�  
� Preço por pessoa: 20.00€                                    Preço por pessoa: 20.00€                                    Preço por pessoa: 20.00€                                    Preço por pessoa: 20.00€                                    
�  

� 1 1 1 1 Oferta por cada Oferta por cada Oferta por cada Oferta por cada 

�     
� Animação Musical

 

e disfrute da nossa hospitalidadee disfrute da nossa hospitalidadee disfrute da nossa hospitalidadee disfrute da nossa hospitalidade    

Mini pastéis de bacalhau, mini rissóis de peixe, mini croquetes, 

Jeropiga, Martini Branco e 

Sumo de Laranja, Água Mineral, Vinho Branco e Tinto da Casa e 
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Bar aberto até às 17H00Bar aberto até às 17H00Bar aberto até às 17H00Bar aberto até às 17H00 

Preço por pessoa: 20.00€                                    Preço por pessoa: 20.00€                                    Preço por pessoa: 20.00€                                    Preço por pessoa: 20.00€                                    

Oferta por cada Oferta por cada Oferta por cada Oferta por cada 20202020    PagantesPagantesPagantesPagantes 

Animação Musical 



 

 

 

 

Para os grupos que pretendam visitar as maravilhas
arredores e desejem ficar alojados no Hotel Santa Maria, 
apresentamos a seguinte sugestão.

 

Em regime de pensão completa 
inclui:  

    

Pequeno Pequeno Pequeno Pequeno ––––    AlmoçoAlmoçoAlmoçoAlmoço     

Almoço e JantarAlmoço e JantarAlmoço e JantarAlmoço e Jantar    

Preços por PessoaPreços por PessoaPreços por PessoaPreços por Pessoa    em quarto em quarto em quarto em quarto 
DuploDuploDuploDuplo: 30: 30: 30: 30€€€€    

Quarto single: 40Quarto single: 40Quarto single: 40Quarto single: 40€€€€    

Preços para Preços para Preços para Preços para Ementas simplesEmentas simplesEmentas simplesEmentas simples
carne bebidas sobremesa e café.carne bebidas sobremesa e café.carne bebidas sobremesa e café.carne bebidas sobremesa e café.

 

Para qualquer esclarecimento adicional não hesite em contactar
nos. 

 

Melhores Cumprimentos;

 

Contactos: 
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Para os grupos que pretendam visitar as maravilhas de Alcobaça,
e desejem ficar alojados no Hotel Santa Maria, 

apresentamos a seguinte sugestão. 

Em regime de pensão completa 

em quarto em quarto em quarto em quarto 

Ementas simplesEmentas simplesEmentas simplesEmentas simples    Exemplo: sopa, 1 prato de peixe ou de Exemplo: sopa, 1 prato de peixe ou de Exemplo: sopa, 1 prato de peixe ou de Exemplo: sopa, 1 prato de peixe ou de 
carne bebidas sobremesa e café.carne bebidas sobremesa e café.carne bebidas sobremesa e café.carne bebidas sobremesa e café.    

Para qualquer esclarecimento adicional não hesite em contactar

Melhores Cumprimentos; 

Hotel Santa Maria Rua Dr. Francisco Zagalo, 20/22, 2460-041 Alcobaça Tel:262590160  Fax:262590161 

Web:www.hotelsantamaria.com.pt Mail:geral.alcobaca@hotelsantamaria.com.pt

de Alcobaça, 
e desejem ficar alojados no Hotel Santa Maria, 

Exemplo: sopa, 1 prato de peixe ou de Exemplo: sopa, 1 prato de peixe ou de Exemplo: sopa, 1 prato de peixe ou de Exemplo: sopa, 1 prato de peixe ou de 

Para qualquer esclarecimento adicional não hesite em contactar-

041 Alcobaça Tel:262590160  Fax:262590161 

Web:www.hotelsantamaria.com.pt Mail:geral.alcobaca@hotelsantamaria.com.pt 


