
Sessão de cinema
Sozinho em Casa

15:00

Jantar de Gala + 
Neon Réveillon

Desde 165€ por pax

Noite de Natal
Jantar de Gala | 19:00

NYE
Jantar de Gala | 19:00

Santa is busy

25 DEZ

31 DEZ

COM MÚSICA AO VIVO 
“LRD” TRIO

COM MÚSICA AO VIVO 
“LRD” TRIO

15:00
Vem receber o teu presente de Natal

das mãos da nossa Mãe Natal

hotelnext.pt 2022//2023

BOM 
NATAL

&
FELIZ 

ANO NOVO

TRAZ O TEU 
GLOW E DÁ 
AS BOAS-
VINDAS A 
2023!

24 DEZ



Programa de 
Natal e 
Fim de Ano 
2022/2023

Terça-feira,
20 de dezembro

11:00 Madeira Flavours 
 O workshop "Vegan & Healthy 

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

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

bem madeirense. A eleita de hoje é 
a NIKITA.

16:00 By the Sea - Stand up padle  
Viva esta aventura nos mares 
calmos da Madeira.

Quarta-feira,
21  de dezembro

11:00 Madeira Flavours 
 Neste workshop de pratos 

regionais, venha aprender a 
cozinhar um bom filete de espada 
com banana.

15:00 Art In
 Tempo para assistir aos encantos da 

nossa ilha numa sessão de cinema 
no auditório.

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

mergulho!

Quinta-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 descontrair.

15:00 Mixologia
 Aceite o convite e venha fazer a sua 

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

Sexta-feira,
23 de dezembro

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

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

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

sua grande oportunidade de ser o 
DJ do momento.

18:30  DJ @Recharge Bar
19:00 Get Electro
 É tempo de descontrair com a ajuda 

das sonoridades do nosso DJ. 
 @Cloud Bar

Sábado,
24 de dezembro

11:00 By the Body&Soul
 Comece o seu dia com as boas 

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

coming to NEXT
 Venha receber o seu 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

Domingo,
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”.

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

das sonoridades do nosso DJ. 
 @Cloud Bar

Segunda-feira,
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
 Quer aprender a fazer um dos 

nossos cocktails? Ensinamos-lhe os 
truques todos!

Terça-feira,
27 de dezembro

11:00 Workshop de Gastronomia
 Os pratos havaianos estarão em 

destaque e à sua espera.
15:00 By Land
 Preparámos um tour a pé pela 

cidade para si.

Quarta-feira,
28 de dezembro

11:00 Madeira Flavours 
 No workshop de hoje, não poderia 

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

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

mergulho!

Quinta-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 descontrair.

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 ía 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

Sexta-feira,
30 de dezembro

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

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

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

ser um verdadeiro teclista. Participe 
no workshop de piano eletrónico e 
explore as suas várias sonoridades.

18:30  DJ @Recharge Bar
19:00 Get Electro
 É tempo de descontrair com a ajuda 

das sonoridades do nosso DJ. 
 @Cloud Bar



Sábado,
31 de dezembro

11:00 By The Body&Soul 
 Termine 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 @Cloud Bar 
 Neon Réveillon 
 Comece o ano numa festa à sua 

medida.  

Domingo,
1 de janeiro de 2022

11:00 Yoga
 Inicie 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

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 ou aos menus sem aviso 
prévio.

COCKTAIL
Yakitori de polvo com molho yakiniku 

Baos de leitão
Brusquetas de requeijão com compota de tomate cherry 

Gyosas de legumes

AMUSE-BOUCHE
Vieiras glaceadas com puré de ervilhas

e emulsão de bacon 

ENTRADA
Terrina de fois gras de pato, brioche 

e compota de maçã com vinagre de cidra e molho unagi 

PEIXE
Filete de pregado com risotto de açafrão à bulhão pato, 

espargos e puré de citrinos

LIMPA PALATO
Sorvete de coco 

CARNE
Lombo de vitela e pastilha de mendinha, batata confitada

 com azeite de trufa e cogumelos king oyster

SOBREMESA 
Mousse de Baileys com gelado de broa de mel 

e ganache de maracujá 

140€
por pessoa

Inclui vinhos Seleção Premium NEXT, cerveja e refrigerantes de pressão, 
águas minerais com e sem gás, café & petits fours. 

Gala Noite de Natal
24.12



COCKTAIL
Camarão em tempura de cerveja e maionese 
de alho fermentado
Gyosas de frango
Croquete de feijão azuki
Blinis com salmão fumado e queijo creme

PADARIA
Focaccia
Pão de batata 
Manteigas caseiras 

FRIOS E SALADAS
Salada de queijo de cabra, nozes caramelizadas, 
pera com vinho do Porto e rúcula
Salada de quinoa com camarão e citrinos 
Salada grega com tofu marinado e edamame
Salada de mozarela de búfala, tomate cereja 
e manjericão
Salada de requeijão do Santo da Serra com couscous 
e nozes caramelizadas 
Queijos nacionais e internacionais, compotas, crackers, 
grissini, tostas e frutos secos
Seleção de peixes fumados  
Seleção de fumados e enchidos
Presunto de porco preto 
Sapateira recheada
Ostras ao natural
Camarão cozido com flor de sal
Variedade de ceviches
Componha a sua salada:
Seleção de saladas naturais, crudités e hummus

MOLHOS
Vinagrete, cocktail, maionese, ketchup, mostarda, 
vinagre balsâmico, azeite extra virgem, flor de sal e 
orégãos

COZINHA AO VIVO 
Tártaro de salmão 

SOPA 
Sopa de peixe e camarão com aioli 
e tostas finas

PEIXE
Cataplana de peixe e mariscos
 
CARNE 
Perna de pato confitada com especiarias e mirtilos 
Barriga de leitão crocante

ESTAÇÃO CARVING
Bife Wellington 
Pargo ao sal

GUARNIÇÕES 
Mil folhas de batata 
Legumes glaceados 
Arroz jasmim com cardamomo 
Cannelloni de espinafres e requeijão 

DOCES E FRUTAS 
Torta de laranja
Tiramisu
Creme brûlée
Malassadas recheadas com creme de batata doce
Pannacota de frutos silvestres 
Bolo rei 

COZINHA AO VIVO
Fruta tropical laminada

CEIA
Caldo verde com crocante de chouriço
Mini pregos 
Pastéis de nata

Inclui vinhos seleção NEXT premium, cerveja e refrigerantes
de pressão, águas minerais com e sem gás, café. 
* Com ceia e bar aberto das 22:30 às 02:00 no rooftop

Buffet 
de Fim de Ano
31.12

165€
por pessoa

275€*
por pessoa


