TODA A TENTAÇÃO,
NUM FIM-DE-SEMANA MEMORÁVEL.

MEMMO BALEEIRA | SAGRES

PROGRAMA
Queremos tentá-los a vir passar um fim-de-semana
absolutamente memorável em Sagres.
Dois dias feitos de chocolate. Deliciosos, intensos,
capazes de derreter qualquer coração.
São várias experiências, todas elas muito sensoriais.
Começando pelo absolutamente charmoso hotel,
o Memmo Baleeira, que se abre sobre o mar
só para lhe dar um imenso prazer. Um prazer
entre muitos outros prazeres que incluímos
neste fim-de-semana.
Tudo começa com frutas e chocolate.
São as nossas boas vindas e vão espicaçar-lhe
o gosto para apreciar tudo o que preparámos
para lhe proporcionar dois dias perfeitos.

Um dos dias pode incluir um tratamento de
chocolate no Spa Memmo. Envolva-se por um
lençol de chocolate e deleite-se com esta
sensação. Outra sensação inesquecível é a de
degustar uma sobremesa gourmet, em que o
principal ingrediente é o chocolate. Não
podíamos deixar de incluir tal experiência.
Há ainda um workshop, também ele feito de
chocolate. Aprenda a fazer bombons com um
famoso chocolatier belga. Bombons belgas com
recheios algarvios. Três horas a criar prazeres
intensos. O diploma será entregue em forma
de caixa recheada de bombons para partilhar
com os seus amigos, se conseguir resistir à
tentação, durante a viagem de regresso a casa.

CHOCOLATIER FRANK VERMORGEN
Cresceu na pátria dos melhores chocolates do
mundo. Sempre rodeado de chocolates e gelados
produzidos pela família na sua pastelaria, desde
cedo percebeu que iria ter um doce futuro.
Estudou para ser professor da arte do chocolate
numa escola de Hotelaria.
A fábrica “Chocolate World” abriu portas em
1986 e abriu rotas comerciais com Portugal

desde cedo. Portugal viria a ser eleito o melhor
destino para uma reforma bem doce.
Foi em Tavira que decidiu viver os seus anos
dourados. Mas o bichinho do chocolate não se
reformou.
A Quinta do Xocolatl permite-lhe fazer aquilo
que mais gosta numa fusão de sabores regionais
com as deliciosas receitas belgas.

DATAS

PREÇOS - PROGRAMAS I LOVE CHOCOLATE

25 e 26 de Outubro
15 e 16 de Novembro
6 e 7 de Dezembro

PACK 1

PACK 2

2 noites em alojamento em quarto
duplo com vista mar.

2 noites em lojamento em quarto
single com vista mar.

Atendimento vip com fruta e
chocolate.

Atendimento vip com fruta e
chocolate.

Workshop I LOVE CHOCOLATE (3h).

Workshop I LOVE CHOCOLATE (3h).

Oferta de 1 caixa de bombons
feitos pelos participantes durante
o workshop.

Oferta de 1 caixa de bombons
feitos pelos participantes durante
o workshop.

PREÇO TOTAL - 256.00 - (2 pax)

PREÇO TOTAL - 206.00 - (1 pax)

SUGESTÃO
Tratamento de envolvimento de chocolate no Spa Memmo Baleeira -

52*

*preço promocional
Nota: Promoção limitada aos lugares disponíveis.

LOCAL

INSCRIÇÕES EM
Hotel da Baleeira
t: +351 282 624 212
F: +351 282 624 425
reservas@memmobaleeira.com

SAIBA MAIS EM
cenário actividades turísticas
tel +351 282 695 313
tm +351 933 551 930
geral@cenario.pt | www.cenario.pt

