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PASSAGEM DE ANO 
NO MÁGICO SUBLIME COMPORTA



Este ano venha celebrar uma passagem de ano inesquecível! Depois de um largo “interregno”, nesta viragem 

de ano terá a possibilidade de desfrutar em pleno de toda a oferta Sublime! Comece o ano na companhia 

da família e amigos e deixe-se encantar pela harmonia e atmosfera acolhedoras do nosso hotel. Terá à sua 

disposição um leque de opções criteriosamente preparadas pelo nosso Chef e equipa, desde o arrojado e 

inovador Food Circle, passando pela descontração e simplicidade da Tasca da Comporta e o nosso sempre 

encantador e charmoso Sem Porta. 

A nossa oferta especial de passagem de ano, inclui:

> Estadia de duas noites num dos nossos Quartos, Suites ou Villas (ver opções).

> Cocktail aperitivo.

> Várias opções para jantar, com música ao vivo, DJ e fogo de artifício preso.

> 12 passas e flûte champagne à meia-noite.

> 1 de janeiro: Pequeno-almoço buffet e brunch no restaurante Sem Porta

> Early Check-In e Late Check-Out mediante disponibilidade



Opção Sem Porta  
A partir de 1.480€ (2 pessoas)



A opção Sem Porta inclui:
> Estadia de 2 noites num dos nossos quartos ou suites com pequeno-almoço.

> Cocktail aperitivo servido no Botânico Bar às 19h00.

> Jantar de Réveillon com 5 momentos no restaurante Sem Porta com harmonização de vinhos.

> 12 passas e flûte de Champagne à meia-noite.

> Música ao vivo & DJ com fogo de artifício preso.

> Ceia às 01h30 no Botânico Bar

> Bar aberto a partir das 00h15 no Botânico Bar

> 1 de janeiro: Pequeno-almoço buffet e brunch no restaurante Sem Porta (reserva antecipada aconselhada).

> Early Check-In e Late Check-Out mediante disponibilidade.



Entradas

Vieiras da costa Atlântica, caviar Amur Belga, 

molho beurre blanc, cebolinho 

e

Empada de caça, cebolas caramelizadas, 

molho de cantarelos

Peixe

Lavagante azul, molho do bouillabaisse, 

arroz bomba, coentros

Carne

Lombo Galego maturado, trufa preta de inverno, 

puré de aipo, jus

Sobremesa

Tarte de caramelo e nougat de amêndoa, 

gelado de chocolate preto 70%

Opção Sem Porta

Menu jantar de Réveillon no restaurante Sem Porta

Café & Mignardises

00:00 

Passas e Champagne

Bar Aberto 00:15 - 02:00

Vinho Brejinho da Costa Branco e Tinto, 

Champagne, Cerveja, Refrigerantes, Águas, 

Café & Chá, Gin Tanqueray, Kettel One Vodka, Ciroc 

Summer Citrus Rum Plantation 3*, Don Julio 

Blanco, Johnnie Walker Red Label, Buillet Bourbon

Ceia 01:30

Caldo verde, mini pregos, mini cheeseburgers, 

pizza Margarita, pastéis de nata e chocolate quente

NOTA: Opções vegetarianas/vegan disponíveis



Opção Tasca da Comporta 
A partir de 1.390€ (2 pessoas)



A opção Tasca da Comporta inclui: 
> Estadia de 2 noites num dos nossos quartos ou suites com pequeno-almoço.

> Cocktail aperitivo servido no Botânico Bar às 19h00.

> Jantar de Réveillon com 5 momentos no restaurante Tasca da Comporta com harmonização de vinhos.

> 12 passas e flûte de Champagne à meia-noite.

> Música ao vivo & DJ com fogo de artifício preso.

> Ceia às 01h30 no Botânico Bar.

> Bar aberto a partir das 00h15 no Botânico Bar.

> 1 de janeiro: Pequeno-almoço buffet e brunch no restaurante Sem Porta (reserva antecipada aconselhada).

> Early Check-In e Late Check-Out mediante disponibilidade.



Entradas

Folhado de queijo cabra DOP, 

chicória, mel e sésamo 

e 

Camarão al ajilho, alho, coentros, limão

Peixe

Filete de linguado, beurre blanc, arroz de lingueirão

Carne

Lombo Galego maturado, batata trufada, 

cantarelos salteados

Sobremesa

Tarte de caramelo e nougat de amêndoa, 

gelado de chocolate preto 70%

Opção Tasca da Comporta

Menu jantar de Réveillon no restaurante Tasca da Comporta

Café & Mignardises

00:00 

Passas e Champagne

Ceia 01:30

Caldo verde, mini pregos, mini cheeseburgers, pizza 

Margarita, pastéis de nata e chocolate quente

NOTA: Opções vegetarianas/vegan disponíveis

Bar Aberto 00:15 - 02:00

Vinho Brejinho da Costa Branco e Tinto, 

Champagne, Cerveja, Refrigerantes, Águas, 

Café & Chá, Gin Tanqueray, Kettel One Vodka, 

Ciroc Summer Citrus Rum Plantation 3*, Don Julio 

Blanco, Johnnie Walker Red Label, Buillet Bourbon.



Opção Food Circle 
A partir de 1.700€ (2 pessoas)



A opção Food Circle inclui: 
> Estadia de 2 noites num dos nossos quartos ou suites com pequeno-almoço.

> Cocktail aperitivo servido no Botânico Bar às 19h00.

> Jantar de Reveillon com Menu Surpresa no restaurante Food Circle.

> 12 passas e flûte de Champagne à meia-noite.

> Música ao vivo & DJ com fogo de artifício preso.

> Ceia às 01h30 no Botânico Bar.

> Bar aberto a partir das 00h15 no Botânico Bar.

> 1 de janeiro: Pequeno-almoço buffet e brunch no restaurante Sem Porta (reserva antecipada aconselhada).

> Early Check-In e Late Check-Out mediante disponibilidade.



Menu surpresa

Café & Mignardises

00:00 

Passas e Champagne.

Ceia 01:30

Caldo verde, mini pregos, mini cheeseburgers, 

pizza Margarita, pastéis de nata e chocolate quente.

Opção Food Circle

Jantar de Reveillon com Menu Surpresa no restaurante Food Circle

NOTA: Opções vegetarianas/vegan disponíveis

Bar Aberto 00:15 - 02:00

Vinho Brejinho da Costa Branco e Tinto, 

Champagne, Cerveja, Refrigerantes, Águas, 

Café & Chá, Gin Tanqueray, Kettel One Vodka, 

Ciroc Summer Citrus Rum Plantation 3*, 

Don Julio Blanco, Johnnie Walker Red Label, 

Buillet Bourbon.



Opção Villas
A partir de 3.890€ 



A opção Villas inclui: 
> Estadia de 2 noites numa das nossas villas de 2, 3, 4 ou 5 quartos com pequeno-almoço.

> Cocktail aperitivo servido no Botânico Bar às 19h00.

> Jantar especial de Réveillon “In Villa Dining” (entregue na Villa até às 18h00).

> 12 passas e uma garrafa de Champagne* à meia-noite.

> Música ao vivo & DJ com fogo de artifício preso.

> Ceia às 01h30 no Botânico Bar.

> Bar aberto a partir das 00h15 no Botânico Bar.

> 1 de janeiro: Pequeno-almoço buffet e brunch no restaurante Sem Porta (reserva antecipada aconselhada).

> Early Check-In e Late Check-Out mediante disponibilidade.

* uma garrafa para cada 4 pessoas



Entradas

Cesto de pão caseiro, (bola, enchidos, broa milho, 

centeio, tostas, grissini), Tábua de queijos 

e enchidos alentejanos, Marmelada, compota de 

abóbora caseira, ameixas d’Elvas, Camarão cozido, 

Lavagante cozido, Casco de sapateira recheada

Pratos principais para partilhar

Gratinado de bacalhau com gambas, batata, 

molho de queijo da ilha

Empada de novilho, cogumelos, jus

Legumes assados

Mesa de sobremesas

Pavlova de maracujá e manga

Tarte merenga de limão

Gâteau Marcel de chocolate, caramelo salgado,

Fruta laminada

Opção Villas

Menu jantar de Réveillon na Villa

NOTA: Opções vegetarianas/vegan disponíveis. 

Bebidas Sublime incluídas (espumante, 

branco, tinto). Mínimo 4 pessoas.

Ceia 01:30

Caldo verde, mini pregos, mini cheeseburgers, 

pizza Margarita, pastéis de nata e chocolate quente.

Bar Aberto 00:15 - 02:00

Vinho Brejinho da Costa Branco e Tinto, 

Champagne, Cerveja, Refrigerantes, Águas, 

Café & Chá, Gin Tanqueray, Kettel One Vodka, 

Ciroc Summer Citrus Rum Plantation 3*, 

Don Julio Blanco, Johnnie Walker Red Label, 

Buillet Bourbon.



Condições da reserva
Oferta sujeita a disponibilidade. Aplica-se a estadias para Réveillon desde 30 de Dezembro de 2022 

a 1 de Janeiro de 2023, ou desde 31 de Dezembro 2022 a 2 de Janeiro de 2023. Não cumulativa com outras 

promoções ou condições especiais. Sujeito a alterações sem aviso prévio.

> Pacote Sem Porta
Inclui oferta especial Sublime no quarto ou suite, cocktail aperitivo servido no Botânico Bar (19h00), 

o Jantar de Réveillon no restaurante Sem Porta com harmonização de vinhos, passas e flûte de Champagne 

(00h00), música ao vivo & DJ, fogo de artifício preso (00h00), ceia (01h30), 

bar aberto (00h15-02h00), brunch no restaurante Sem Porta no dia 1 de Janeiro (reserva prévia).

> Pacote Tasca da Comporta
Inclui oferta especial Sublime no quarto ou suite, cocktail aperitivo servido no Botânico Bar (19h00), 

o Jantar de Réveillon no restaurante Tasca da Comporta com harmonização de vinhos, 

passas e flûte de Champagne (00h00), música ao vivo & DJ, fogo de artifício preso (00h00), ceia (01h30), 

bar aberto (00h15-02h00), brunch no restaurante Sem Porta 

no dia 1 de Janeiro (reserva prévia).



> Pacote Food Circle
Inclui oferta especial Sublime no quarto ou suite, cocktail aperitivo servido no Botânico Bar (19h00), 

o Jantar de Réveillon no restaurante Food Circle com harmonização de vinhos, 

passas e flûte de Champagne (00h00), música ao vivo & DJ, fogo de artifício preso (00h00), ceia (01h30), 

bar aberto (00h15-02h00), brunch no restaurante Sem Porta no dia 1 de Janeiro (reserva prévia).

> Pacote Villas
Inclui oferta especial Sublime na villa, cocktail aperitivo servido no Botânico Bar (19h00), 

o Pacote de Jantar Especial de Réveillon “In Villa Dining” (requer um mínimo de 4 pessoas), passas 

e Champagne (00h00), música ao vivo & DJ, fogo de artifício preso (00h00), ceia (01h30), 

bar aberto (00h15-02h00), brunch no restaurante Sem Porta no dia 1 de Janeiro (reserva prévia).

1 DE JANEIRO
Pequeno-almoço das 08h00 às 11h00

Brunch das 11h00-16h00 (inclui águas com e sem gás, sumos naturais, Vinhos Brejinho da Costa branco 

e tinto, refrigerantes, café e chá, estação de Mimosas & Bloody Mary).

Menu de crianças*: 

5-12 anos (inclusive). Serviço de babysitting disponível mediante reserva antecipada (custo adicional) 

*Disponível nos pacotes Sem Porta, Tasca da Comporta e Villas. 

O restaurante Food Circle servirá refeições para maiores de 12 anos.



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

reservations@sublimecomporta.pt 
+351 269 449 376


