PT - Voucher de Oferta – Termos e Condições
O valor dos vouchers de oferta SÁLA variam de acordo com o valor escolhido.
Voucher para 2 pessoas: 130 €
Almoço ou Jantar para duas pessoas.
Este voucher inclui, por pessoa, um Menu de Degustação (5 momentos), couvert, wine pairing
sugerido pelo restaurante, água e café ou chá.
Voucher para 1 pessoas: 65 €
Almoço ou Jantar para 1 pessoa.
Este voucher inclui, por pessoa, um Menu de Degustação (5 momentos), couvert, wine pairing
sugerido pelo restaurante, água e café ou chá.
Os voucher de oferta SÁLA de João Sá podem ser adquirido ao longo de todo o ano, no
restaurante SÁLA. Para mais informação, contacte o + 351 218 873 045.

Condições
Para usufruir desta oferta é necessário fazer uma marcação junto do restaurante com uma
antecedência mínima de 48 horas.
No momento da reserva deve indicar o número do voucher. A marcação está sujeita à
disponibilidade do restaurante para o dia escolhido. Cada voucher é válido para 1 ou 2 refeições
conforme a sua escolha. No dia da marcação é necessária apresentação do voucher original, em
perfeitas condições
Em caso de não comparência ou de cancelamento com menos de 24 horas de antecedência, o
voucher será considerado utilizado.
Os vouchers de oferta não são resgatáveis por dinheiro, não são reembolsáveis e têm a validade
de um ano a contar da data inscrita no voucher. Após o término da sua validade, o voucher fica
inutilizável.

EN – Voucher - Terms and Conditions
The value of the vouchers varies according to the chosen offer.
Voucher for 2: 130 €
Lunch or Dinner for two. This voucher includes, per person, a Tasting Menu (5 moments),
couvert, wine pairing suggested by the restaurant, water and coffee or tea.
Voucher for 1: 65 €
Lunch or Dinner for one. This voucher includes a Tasting Menu (5 moments), couvert, wine
pairing suggested by the restaurant, water and coffee or tea.
The SÁLA voucher can be purchased all year round at the SÁLA restaurant. For more information,
please contact +351 218 873 045.

Conditions
In order to enjoy this offer, it is necessary to make a reservation with the restaurant at least 48
hours in advance.
At the time of booking you must indicate the voucher number. The booking is subject to the
availability of the restaurant for the chosen day. Each voucher is valid for 1 or 2 meals according
to your choice. On the day of the appointment it is necessary to present the original voucher, in
perfect conditions.
In case of no-show or cancellation with less than 24 hours in advance, the voucher will be
considered used.
Offer vouchers are not redeemable for cash, are non-refundable and valid for one year from the
date entered on the voucher. Upon expiration of its validity, the voucher becomes unusable.

