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12 sugestões de luxo pelo país para celebrar as doze badaladas
20/12/2018

Se ainda não tem destino para a noite de passagem de ano, deixamos-lhe algumas opções para entrar em 2019 com muito glamour. Como
as 12 baladas da meia-noite, sugerimos doze so�sticadas opções de festa de �m de ano de norte a sul do País e ilhas. São vários os jantares

– e noites – de gala com sabores exclusivos para começar o próximo ano em grande. Difícil vai ser escolher.

Percorra a galeria e faça a sua escolha.
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The Prime Energize, Monte Gordo

A sul, o desa�o é já começar a pensar nas resoluções para 2019, resoluções essas que passam pela prática de
exercício físico e alimentação saudável. O The Prime Energize sugere uma passagem de ano energética. O
programa pensado para o conceito é de «mente sã em corpo são»: recarregar energias numa aula de ioga pela
manhã, percorrer os trilhos algarvios e participar no Desa�o de São Silvestre.

No dia 31, é tempo de tratamentos de assinatura no Energize Spa com produtos naturais e regionais, e depois
o Jantar «Fuel your Body and Soul», uma degustação de cinco pratos, com pairing de vinho biológico e
cocktails festivos.

A ideia é queimar as últimas calorias do ano numa festa no Roof Top do hotel, ao som de DJ e o brinde à
meia-noite com o par tradicional espumante e passas.

Já o dia 1 começa com um Energize Brunch, com várias opções saudáveis como smoothies, ovos variados,
guacamole, iogurtes, fruta fresca e claro, um Late Check-out (mediante disponibilidade).
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