VILA GALÉ – HOTÉIS 4 ESTRELAS
Lanche Nep | 18,00 € p/ Criança
Lanche Vila Galé (30 min): mini sandes (mistas), mini cachorros, mini bolas de Berlim,
gelatinas, pipocas, batatas fritas, refrigerantes - incluindo Nep Bubbles, água e sumo de
laranja;
Atividades (2h/2h30): pinturas faciais, modelagem de balões e jogos tradicionais
sempre acompanhados por animadores experientes e vocacionados;
Decoração do Nep: pratos, copos, toalhas, talheres, balões, peças decorativas;
Convite digital;

Super Lanche Nep | 20,00 € p/ Criança
Se optar pelo super lanche acrescenta à oferta base mini croquetes de carne, bolo de

chocolate e salada de frutas.

Notas:
- Valores aplicáveis para um mínimo de 16 crianças e sujeitos a alteração para grupos menores;
- Se o número de crianças exceder determinado limite - que depende de parceiro para parceiro, terá de
ser contactado um segundo animador – valor sob consulta;
- Festas de aniversário disponíveis para crianças entre os 3 e os 12 anos;
- 1 garrafa de Nep Bubbles por cada 8 crianças;

Hotéis de 4 estrelas:
Costa Lisboa: Vila Galé Ópera, Cascais, Estoril, Ericeira e Santa Cruz (Madeira);
Alentejo: Vila Galé Elvas, Évora, Clube de Campo;
Centro: Vila Galé Coimbra;
Porto e Norte: Vila Galé Porto, Collection Braga, Collection Douro;
Algarve: Vila Galé Lagos, Cerro Alagoa (Albufeira), Atlântico (Albufeira), Ampalius (Vilamoura), Tavira e
Albacora (Tavira).
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VILA GALÉ COLLECTION PALÁCIO DOS ARCOS
Lanche Nep | 20,00 € p/ Criança
Lanche Vila Galé (30 min): mini sandes (mistas), mini cachorros, mini bolas de Berlim,
gelatinas, pipocas, batatas fritas, refrigerantes - incluindo Nep Bubbles, água e sumo
natural de laranja;
Atividades (2h/2h30): pinturas faciais, modelagem de balões e jogos tradicionais
sempre acompanhados por animadores experientes e vocacionados;
Decoração do Nep: pratos, copos, toalhas, talheres, balões, peças decorativas;
Convite digital;

Super Lanche Nep | 22,50 € p/ Criança
Se optar pelo super lanche acrescenta à oferta base mini croquetes de carne, bolo de

chocolate e salada de frutas.

Notas:
- Valores aplicáveis para um mínimo de 16 crianças e sujeitos a alteração para grupos menores;
- Se o número de crianças exceder determinado limite - que depende de parceiro para parceiro, terá de
ser contactado um segundo animador – valor sob consulta;
- Festas de aniversário disponíveis para crianças entre os 3 e os 12 anos;
- 1 garrafa de Nep Bubbles por cada 8 crianças;
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VILA GALÉ SINTRA
Lanche Nep | 20,00 € p/ Criança
Lanche Vila Galé (30 min): mini triângulos integrais com queijo e fiambre, mini Pizzas de
queijo e fiambre, batata chips, gelatina, mousse de chocolate, mini muffins, refrigerantes
- incluindo Nep Bubbles, água e sumo natural de laranja;
Atividades (2h/2h30): pinturas faciais, modelagem de balões e jogos tradicionais
sempre acompanhados por animadores experientes e vocacionados;
Decoração do Nep: pratos, copos, toalhas, talheres, balões, peças decorativas;
Convite digital;

Super Lanche Nep | 22,50 € p/ Criança
Se optar pelo super lanche acrescenta à oferta base mini croquetes de espinafres, e
salada de frutas.

Notas:
- Valores aplicáveis para um mínimo de 16 crianças e sujeitos a alteração para grupos menores;
- Se o número de crianças exceder determinado limite - que depende de parceiro para parceiro, terá de
ser contactado um segundo animador – valor sob consulta;
- Festas de aniversário disponíveis para crianças entre os 3 e os 12 anos;
- 1 garrafa de Nep Bubbles por cada 8 crianças;
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