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NATAL & PASSAGEM DE ANO 
A C T I V I D A D E S  N O  S U B L I M E  C O M P O R T A



22 Dezembro
> MERCADO DE NATAL SUBLIME
Junte-se a nós para experienciar momentos verdadeiramente natalícios numa interpretação 

Sublime de um mercado de Natal, acompanhados das tradicionais músicas de Natal.

Sublime Lounge > 15h00 às 18h30. (Preço sob consulta).

23 Dezembro
> EXPERIÊNCIAS DE BEM-ESTAR NATALÍCIAS
Comece o dia da forma mais relaxante possível e desfrute de uma experiência wellness 

Hatha/Vinyasa Yoga com Gilberto Soares, o nosso professor de yoga. 

Sublime SPA > 10h00 às 11h00. (Gratuito).

> MERCADO DE NATAL SUBLIME
Junte-se a nós para experienciar momentos verdadeiramente natalícios numa interpretação 

Sublime de um mercado de Natal, acompanhados das tradicionais músicas de Natal.

Sublime Lounge > 15h00 às 18h30. (Preço sob consulta).



24 Dezembro
> EXPERIÊNCIAS DE BEM-ESTAR NATALÍCIAS
Comece o dia da forma mais relaxante possível e desfrute de uma experiência wellness 

Hatha/Vinyasa Yoga com Gilberto Soares, o nosso professor de ioga. 

Sublime SPA > 10h00 às 11h00. (Gratuito).

> HO HO HO!
Ao redor da nossa lareira poderá trazer as suas crianças e dar as boas-vindas ao Pai Natal 

e às surpresas que preparámos. Os adultos estão convidados a tomar um vinho quente, 

um chá ou um café, e a provar também umas deliciosas bolachas caseiras de gengibre.

Sublime Lounge > 15h00 às 18h30. (Preço sob consulta).



> ESTAÇÃO DE CHAMPAGNE, OSTRAS, CAVIAR E SALMÃO FUMADO
Mais tarde junte-se a nós na estação de Champagne com caviar, 

salmão fumado e as famosas ostras do Sado e Champagne (Preços sob consulta).

Botânico Bar > 18h30 às 21h30.

> JANTAR DE CONSOADA
Um menu natalício com 3 momentos no restaurante Sem Porta preparado pelo Chef Hélio Gonçalves

Restaurante Sem Porta > 19h00/19h30 ou 21h00/21h30. Dress code: Comporta Chic.

Jantar: 70.00€ por pessoa (bebidas não incluídas) / Crianças (5-12 anos): 35.00€ por criança

Escolha do prato principal de forma antecipada obrigatória; Reserva antecipada obrigatória.



25 Dezembro
> BRUNCH DE NATAL
Um tradicional Brunch de Natal no Sem Porta com um carrinho de gelados artesanais para a sobremesa.

Restaurante Sem Porta > 12h30 às 16h00. Almoço: 70.00€ por pessoa (bebidas não incluídas) 

Crianças (5-12 anos): 35.00€ por criança. Reserva antecipada obrigatória

> JUNTE-SE À VOLTA DA ÁRVORE DE NATAL
A maneira de perfeita de acabar o dia com família e amigos com bolachas, chá e vinho quente junto à lareira. 

Botânico Bar > 16h00 às 17h00.



26 Dezembro
> EXPERIÊNCIAS DE BEM-ESTAR NATALÍCIAS
Comece o dia da forma mais relaxante possível e disfrute de uma experiência 

wellness Hatha/Vinyasa Yoga com Gilberto Soares, o nosso professor de yoga. 

Sublime SPA > 10h00 às 11h00. (Gratuito).

> PALESTRA E PROVA DE VINHOS FORTIFICADOS JUNTO Á LAREIRA
Conheça os diversos estilos de vinhos fortificados de Portugal; aproveite a oportunidade 

de experienciar a abertura a fogo de uma garrafa de vinho do Porto e de explorar 

a complexidade dos vinhos da Madeira, de Carcavelos e Moscatel de Setúbal.

Sublime Lounge > 16h00 às 17h30. (Gratuito).

> EXPERIÊNCIA MUSICAL NATALÍCIA
Desfrute de uma experiência com sonoridade tibetana. Deixe-se levar pela magia da quadra 

e embarque num momento espiritual e relaxante com Tomás Mello Breyner.

Sublime SPA > 18h00 às 19h30. (Gratuito).



27 Dezembro
> MASTERCLASS DE COCKTAILS
Junto da nossa equipa de Bar, tenha a oportunidade de aprender as bases da mixologia de bebidas e como 

produzir 3 cocktails à base de Rum. Desfrute dos sabores do Caribe numa tarde tranquila e relaxante

Sublime lounge > 16h00 às 17h30. Adultos: 55.00€ por pessoa. 

Carta de charutos disponível para harmonização.

28 Dezembro
> COOKIE CLASS DE CHOCOLATE
Desfrute da companhia da nossa equipa de Pastelaria numa doce e saborosa experiência. 

No meio do jardim orgânico, onde o Food Circle está situado, 

terá a oportunidade de participar desta atividade.

Food Circle > 16h00 às 17h30. Adultos: 90.00€ por pessoa. 

Crianças: 50.00€ por criança (5-12 anos). Limitado a 12 pessoas.



29 Dezembro
> GIN O´CLOCK COM MUSICA DE JAZZ AO VIVO
Serviço de Gin num carrinho acompanhado de música ao vivo (Preços sob consulta).

Botânico Bar > a partir das 17h30.

30 Dezembro
> UMA INDULGÊNCIA DE RÉVEILLON
Junte-se a nós na estação de caviar, salmão fumado e as famosas ostras do Sado, 

e champagne (Preços sob consulta).

Botânico Bar > 18h30 às 21h30.



Por favor, contacte-nos se precisar 
de mais informações:

reservations@sublimecomporta.pt 
+351 269 449 376


