
Cozy concerts
@Recharge Bar

New Year's Party
Cocktail, jantar de gala, festa 

e fogo de artifício no Cloud Bar
19:00

SOZINHO EM CASA
Sessão de Cinema 

Jantar 
Especial de 

Natal 

20 DEZ - 01 JAN

31 DEZ

25 DEZ

24 DEZ

20:00

19:00
COM MÚSICA AO VIVO

“LRD” TRIO

15:00

hotelnext.pt 2021//2022



Programa de 
Natal e 
Fim de Ano 
2021/2022

Segunda-feira,
20 de dezembro

11:00 Madeira Flavours 
 O workshop "Vegan & Healthy 

food” vai abrir-te o apetite aos 
produtos locais.

 @Recharge Bar
15:00 Mixologia
 Vem aprender a fazer uma bebida 

bem madeirense. A eleita de hoje é 
a Nikita.

16:00 By the Sea - Stand up padle  
Stand-up paddle é sinónimo de 
liberdade! Vem viver esta aventura 
nos mares calmos da Madeira.

20:00 Cozy Concerts
 @Recharge Bar

Terça-feira,
21  de dezembro

11:00 Madeira Flavours 
 Neste workshop de pratos 

regionais, aprender a cozinhar um 
bom filete de espada com banana 
vai ser fixe.

15:00 Art In
 Vem assistir aos encantos da nossa 

ilha numa sessão de cinema no 
auditório.

16:00 By the Sea
 Entra na piscina para uma aula de 

mergulho!
20:00 Cozy Concerts
 @Recharge Bar

Quarta-feira,
22 de dezembro

11:00 Stand-Up Paddle Yoga
 Poucas atividades são tão zen como 

stand-up paddle yoga e o mar da 
Madeira é ideal para descontraíres.

15:00 Mixologia
 Aceita o convite e vem fazer a tua 

própria poncha. 
16:00  Be Virtual
 Está na hora do torneio de Street 

Fighter nas nossas máquinas arcade.
19:00 Get Electro
 É tempo de descontrair com a ajuda 

das sonoridades do nosso DJ. 
 @Cloud Bar
20:00 Cozy Concerts 
 @Recharge Bar

Quinta-feira,
23 de dezembro

11:00 Get Fit
 Começa bem o dia com a nossa 

aula de pilates.
15:00 Snorkeling
 Já conheces a fundo as 

profundezas do nosso mar?
16:00 Be Cool
 O workshop “Be DJ for a day” é a 

tua grande oportunidade de seres o 
DJ do momento.

19:00 Get Electro
 É tempo de descontrair com a ajuda 

das sonoridades do nosso DJ. 
 @Cloud Bar
20:00 Cozy Concerts
 @Recharge Bar

Sexta-feira,
24 de dezembro

11:00 By the Body&Soul
 Começa o teu dia com as boas 

energias da aula de Tai Chi.
15:00 Santa is busy, Mother Christmas is 

coming to NEXT
 Vem receber o teu presente das 

mãos da nossa Mãe Natal.
 Ponto de encontro na receção
18:30 Cocktail de Natal
19:00 Jantar de gala de Natal
 Boa música ao vivo com o trio 

“LRD”.
19:00 Electro Christmas - DJ 
 @Cloud Bar

Sábado,
25 de dezembro

11:00 By the Body&Soul
 A manhã deste dia tão especial 

pede uma aula de yoga. 
15:00 Sessão de cinema
 As pipocas já estão prontas 

para assistir ao clássico de Natal 
“Sozinho em Casa”. E tu?

19:00 Get Electro
 É tempo de descontrair com a ajuda 

das sonoridades do nosso DJ. 
 @Cloud Bar
20:00 Cozy Concerts 
 @Recharge Bar



Domingo,
26 de dezembro

08:00 By the Body&Soul 
 Sunrise meditation
11:00  Get Fit
 Siga para a sessão de hidroginástica 

na piscina do Recharge.
15:00 Mixologia
 Queres aprender a fazer um dos 

nossos cocktails? Ensinamos-te os 
truques todos!

20:00 Cozy Concerts
 @Recharge Bar

Segunda-feira,
27 de dezembro

11:00 Workshop de Gastronomia
 Os pratos havaianos estarão em 

destaque e à tua espera.
15:00 BY LAND
 Preparámos um tour a pé pela 

cidade para ti.
20:00  Cozy Concerts
 @Recharge Bar

Terça-feira ,
28 de dezembro

11:00 Madeira Flavours 
 Hoje, não poderia falta a típica 

espetada!
15:00 Sessão de cinema
 Atenção! O “Grinch” chegou ao 

NEXT.
16:00 By the Sea 
 Entra na piscina para uma aula de 

mergulho!
20:00  Cozy Concerts
 @Recharge Bar

Quarta-feira,
29 de dezembro

11:00 Stand-Up Paddle Yoga
 Poucas atividades são tão zen como 

stand-up paddle yoga e o mar da 
Madeira é ideal para descontraíres.

15:00 Be Bio
 Agroturismo – Embarca nesta 

visita guiada aos nossos jardins e 
fascina-te com as nossas variadas 
espécies, ações de agricultura 
biológica com produtos regionais e 
de reflorestação.

16:00 Be Virtual
 Agora ia mesmo bem um torneio 

nas nossas máquinas arcade!
19:00 Get Electro
 É tempo de descontrair com a ajuda 

das sonoridades do nosso DJ. 
 @Cloud Bar
20:00 Cozy Concerts 
 @Recharge Bar

Quinta-feira,
30 de dezembro

11:00 Get Fit
 Começa bem o dia com a nossa 

aula de pilates.
15:00 By the Sea
 Entra na piscina com a nossa escola 

de mergulho!
16:00 Be Cool
 Esta é a tua oportunidade de 

aprenderes a ser um verdadeiro 
teclista. Participa no workshop de 
piano eletrónico e explorar as suas 
várias sonoridades.

19:00 Get Electro
 É tempo de descontrair com a ajuda 

das sonoridades do nosso DJ. 
 @Cloud Bar
20:00 Cozy Concerts 
 @Recharge Bar

Sexta-feira,
31 de dezembro

11:00 By The Body&Soul 
 Termina o ano cheio de boas 

energias na aula de Tai Chi.
19:00 Cocktail de Fim de Ano
19:30 Jantar de Fim de Ano Chic & Cool
 Música ao vivo com os “LRD”.
 @Network Lounge
23:30 Festa de Ano Novo Chic Millennial
 Começa o ano numa festa à tua 

medida.  
 @Network Lounge e 7º piso
 Fogo de artifício e festa 
 Best of Classics - DJ Nelson Caires 
 @Cloud Bar 
 Fogo de artifício e festa 
 Electric vibes - DJ Ryan

Para mais informações ou para reserva dos jantares de gala, por favor contacte a receção.
A direção do Hotel poderá ter que fazer alterações ao programa sem avisar previamente.

Sábado,
1 de janeiro de 2022

11:00 Yoga
 Inicia o novo ano libertando a mente 

e o corpo com a nossa primeira aula 
de yoga do ano.

19:00 Get Electro
 É tempo de descontrair com a ajuda 

das sonoridades do nosso DJ. 
 @Cloud Bar
20:00 Cozy Concerts 
 @Recharge Bar



BUFFET NATAL

| 24 DE DEZEMBRO |

PADARIA
Cesto de variedade de pão e manteigas caseiras

SALADAS VARIADAS E ENTRADAS
Salada de bacalhau e grão

Salada de quinoa branca, tofu, tomate, abacate, 
pepino e molho de hortelã

Salada Caesar com camarão salteado
Salada de queijo fresco e legumes grelhados

Salada niçoise com atum braseado com sésamo
Queijos nacionais e internacionais, compotas caseiras, 

crackers, grissini, tostas e frutos secos
Terrina de fois gras

Seleção de fumados e enchidos
Camarão cozido com flor de sal

COMPONHA A SUA SALADA
Seleção de saladas naturais e cruditées

MOLHOS
Vinagrete, cocktail, maionese, ketchup e mostarda

Vinagre balsâmico, azeite extra virgem, flor de sal e oregãos

COZINHA FRIA AO VIVO
Variedade de poke bowls
Presunto cortado ao vivo

PEIXE
Lombo de bacalhau cozinhado a baixa temperatura 

em crosta detomate seco

CARNE
Vazia de novilho black angus com redução de vinho do Porto

GUARNIÇÕES
Batata assada com paprika fumada e ervas

Legumes assados
Arroz oriental

Chipolata
Nhoque de bata doce e parmesão

COZINHA QUENTE AO VIVO
Massada de couscous com pargo e camarão

CARVING
Peru recheado com castanhas

SOBREMESAS
Fruta da época laminada

Pudim de mel
Leite creme

Sonhos recheados com creme de mel de cana
Bolo de mel
Arroz doce

Tronco de Natal

COZINHA DOCE AO VIVO
Crepes com molho de chocolate e creme de baunilha

125€
por pessoa

Cocktail com flute de Natal
Bebidas incluídas: 

Vinho branco e tinto Vinha da Foz - Douro, 
cerveja e sumos de pressão, águas minerais, café

Oferta de broas de mel
Oferta de uma prenda pela mãe Natal



COCKTAIL
Camarão em tempura de cerveja e maionese de alho fermentado

Yakitako de polvo com molho yakinuku
Croquete de feijão azuki

Blinis com salmão fumado e queijo creme

PADARIA
Focaccia

Pão de batata
Manteigas caseiras

SALADAS VARIADAS E ENTRADAS
Salada de quinoa com camarão e citrinos

Salada grega com tofu marinado e edamame (vagens de soja)
Salada de mozarela de búfala, tomate cereja e manjericão

Espargos verdes gratinados com parmesão
Salada de requeijão do santo da serra 
com couscous e nozes caramelizados

Queijos nacionais e internacionais, compotas caseiras, 
crackers, grissini, tostas e frutos secos

Seleção de peixes fumados
Seleção de carnes fumadas e enchidos

Presunto
Ostras

Camarão cozido com flor de sal

COMPONHA A SUA SALADA
Seleção de saladas naturais e cruditées

MOLHOS
Vinagrete, cocktail, maionese, ketchup e mostarda

Vinagre balsâmico, azeite extra virgem, flor de sal e orégãos

COZINHA FRIA AO VIVO
Variedades de ceviches

Tártaro de salmão e caviar
Sushi

PEIXE
Tamboril com molho de champanhe e cebolinho

CARNE
Bochechas de porco preto com vinho tinto

GUARNIÇÕES
Mil folhas de batata
Legumes glaceados

Arroz jasmim com cardamomo
Cannelloni de espinafres e requeijão

CARVING
Bife Wellington

Pargo ao sal

SOBREMESAS
Fruta tropical laminada

Tiramisu
Pudim flan

Creme brûlée
Malassadas recheadas com creme de batata doce

Panacota de frutos silvestres
Mousse de café e Baileys

Bolo rei

CEIA
Caldo verde com crocante de chouriço

Mini pregos
Pastéis de nata

150€ ou 200€* ou 250€**
por pessoa

Cocktail com flute de Natal
Bebidas incluídas: 

Vinho branco e tinto Vinha da Foz - Douro, 
cerveja e sumos de pressão, águas minerais, café

Oferta de broas de mel

*Acesso ao ao 7º piso para assistir 
ao fogo de artifício e festa no Network Lounge

**Acesso ao Cloud Rooftop para assistir 
ao fogo de artifício e festa com bar aberto

BUFFET FIM DE ANO

| 31 DE DEZEMBRO |
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