
APRESENTA

uma   P áscoa   e x ce lente 

05-12 DE ABRIL DE 2023 



2

A   Páscoa  no  Reid 's  Palace  é  simplesmente  maravilhosa.   

É  um  tempo  para  se  divertir  nas  longas  horas  de  sol  da 

Madeira  e  nas  nossas  miríades  de  flores  desabrochando.   

, 

Assim que entrar no nosso lobby maravilhosamente decorado, há uma sensação de 
exuberância relaxada. Experimente os deliciosos doces que preparámos para a sua 
chegada e respire fundo, permitindo-se a sentir a tranquilidade deste verdadeiro 
oásis. Estamos aqui para assegurar que a sua pausa da Páscoa seja extraordinária, 

inesquecível e tão rejuvenescedora como a Primavera.

Temos algumas empolgantes atividades em família planeadas. Junte-se a uma aula 
para fazer amêndoas mergulhadas em chocolate, açúcar ou caramelo. Descubra a lenda 
do coelhinho da Páscoa, contada pela nossa cativante contadora de histórias. Pinte um 
ovo da Páscoa no seu estilo criativo único, participe num workshop de arte botânica, e 

faça uma caça ao maior número de ovos que conseguir! 

A nossa equipa no Reid's Palace deseja-lhe uma maravilhosa pausa pascal e ansiamos 
por cuidar de todas as suas necessidades.

ESTA PÁSCOA, FUJA PARA A 

ILHA DA ETERNA PRIMAVERA





Calendário
4ª DIA 5

VAMOS DECORAR O OVO GIGANTE 

5ª DIA 6

O CONTO DO COELHINHO DA PÁSCOA

6ª DIA 7

WORKSHOP DE AMÊNDOAS DA PÁSCOA 

SÁB DIA 8

ARTE BOTÂNICA: EDIÇÃO DA PÁSCOA

DOM DIA 9

CAÇA AO OVO DA PÁSCOA 

2ª DIA 10

PINTURA DE OVOS DA PÁSCOA

3ª DIA 11

WORKSHOP DE AMÊNDOAS DA PÁSCOA 

4ª DIA 12

FESTA DE DESPEDIDA DA PÁSCOA



@allaboardfamily



Programa de Páscoa

For more information or to make a reservation, please contact reservations.rds@belmond.com

QUARTA-FEIRA, 5 DE ABRIL ÀS 11:00

Para dar início à pausa da Páscoa com estilo 

animado, a equipa do Fun@Reid’s convida 

todos a ajudar a decorar a cabana de colmo. A 

excitação começa ao pendurar o nosso cartaz 

de Páscoa e cresce com a pintura do nosso ovo 

gigante. A obra-prima será então exposta no 

Fun@Reid's durante as celebrações, para que 

todos a possam admirar.

ACTIVIDADE DE CORTESIA

ACONTECE NO FUN@REID’S

 

Vamos  decorar  
o  ovo  gigante



Programa de Páscoa

For more information or to make a reservation, please contact reservations.rds@belmond.com

NARRADO PELA CONTADORA DE HISTÓRIAS 

SOFIA MAUL

QUINTA-FEIRA, 6 DE ABRIL ÀS 11:00

Convidamos todos os hóspedes, grandes e 

pequenos, a juntarem-se para este grandioso 

momento. Ouçam com admiração enquanto a 

nossa contadora de histórias revela o fascinante 

conto do Coelhinho da Páscoa e vejam os vossos 

pequeninos ficarem arrebatados.

ACTIVIDADE DE CORTESIA

ACONTECE NOS JARDINS - PONTO DE 

ENCONTRO NA ENTRADA PRINCIPAL

PARA RESERVAR, POR FAVOR CONTACTE 

A NOSSA GUEST EXPERIENCE ASSISTANCE 

(8025) OU CONCIERGE (3) POIS OS LUGARES 

SÃO LIMITADOS

 

O  conto  do 
coelhinho  da  Páscoa 





Programa de Páscoa

For more information or to make a reservation, please contact reservations.rds@belmond.com

COM A NOSSA EQUIPA DE PASTELARIA

SEXTA-FEIRA, 7 DE ABRIL ÀS 11:00

TERÇA-FEIRA, 11 DE ABRIL ÀS 11:00

Junte-se aos nossos especialistas em pastelaria 

para dominar a arte de fazer amêndoas da 

Páscoa tradicionais nesta deliciosa atividade em 

família. Especialidade da época, as amêndoas 

são revestidas de chocolate, açúcar ou caramelo, 

tornando-as irresistíveis aos mais gulosos. Venha 

e domine a receita fácil e mais tarde, quando 

estiverem prontas, aguarde por um pacote de 

guloseimas deliciosas entregue no seu quarto.

ACTIVIDADE DE CORTESIA

ACONTECE NA COZINHA - PONTO DE 

ENCONTRO NA ENTRADA PRINCIPAL

PARA RESERVAR, POR FAVOR CONTACTE 

A NOSSA GUEST EXPERIENCE ASSISTANCE 

(8025) OU CONCIERGE (3) POIS OS LUGARES 

SÃO LIMITADOS

Workshop  de 
Amêndoas  da  Páscoa  



Programa de Páscoa

For more information or to make a reservation, please contact reservations.rds@belmond.com

SÁBADO, 8 DE ABRIL ÀS 11:00

Uma variedade de flores secas e prensadas à mão 

em tons de rosa, roxo e tons quentes, utilizadas 

nas casas madeirenses para celebrar a época 

da Páscoa, foram cuidadosamente colhidas e 

preservadas pela artista floral Tristoas para este 

memorável workshop. Durante a atividade, ela 

irá guiá-lo pelo processo de criação de uma bela 

composição, utilizando flores silvestres da ilha e 

partilhando ao mesmo tempo diferentes técnicas 

de prensagem e preservação das plantas. 

Adequada a todas as idades, esta experiência 

permite-lhe explorar a sua criatividade e levar 

para casa uma recordação botânica única da sua 

pausa pascal.  

ACTIVIDADE DE CORTESIA

ACONTECE NO SALÃO 28 - PONTO DE 

ENCONTRO NA ENTRADA PRINCIPAL

PARA RESERVAR, POR FAVOR CONTACTE 

A NOSSA GUEST EXPERIENCE ASSISTANCE 

(8025) OU CONCIERGE (3) POIS OS LUGARES 

SÃO LIMITADOS

Workshop de arte botânica : 

Edição da Páscoa 



Programa de Páscoa

For more information or to make a reservation, please contact reservations.rds@belmond.com

DOMINGO, 9 DE ABRIL ÀS 11:00

Prepare-se para diversão familiar ovo-

extraordinária! Junte-se aos seus pequenos no 

evento mais aguardado do fim-de-semana: a 

grande Caça ao Ovo da Páscoa. À volta dos 

nossos jardins, pequenos tesouros e iguarias 

estão à espera de serem descobertos. As 

cobiçadas guloseimas podem não durar muito, 

mas as vossas recordações de tempo agradável 

em família durarão para sempre.

ACTIVIDADE DE CORTESIA

ACONTECE NOS JARDINS - PONTO DE 

ENCONTRO NA ENTRADA PRINCIPAL

 

Caça ao ovo da Páscoa 





Programa de Páscoa

For more information or to make a reservation, please contact reservations.rds@belmond.com

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE ABRIL ÀS 11:00

Desenhos nos ovos de Páscoa? As suas férias não 

estariam completas sem exibir algumas fabulosas 

capacidades de pintura de ovos. Inspire-se com 

a nossa variedade de tintas coloridas e uma 

abundância de ideias para criar as suas mini 

obras-primas durante esta atividade para todas 

as idades.

ACTIVIDADE DE CORTESIA

ACONTECE NA ESTUFA - PONTO DE 

ENCONTRO NA ENTRADA PRINCIPAL

PARA RESERVAR, POR FAVOR CONTACTE 

A NOSSA GUEST EXPERIENCE ASSISTANCE 

(8025) OU CONCIERGE (3) POIS OS LUGARES 

SÃO LIMITADOS

 

Pintura de ovos da Páscoa



Programa de Páscoa

For more information or to make a reservation, please contact reservations.rds@belmond.com

QUARTA-FEIRA, 12 DE ABRIL ÀS 15:30

É tempo de dizer adeus à Páscoa, e para se 

despedirem com estilo, convidamos-vos para 

um cocktail de despedida no clube das crianças. 

Juntem-se à direção e à equipa do Fun@Reid’s 

para uma última aventura cheia de diversão. 

Os crescidos são mais do que bem-vindos a 

participar como acompanhantes!

ACTIVIDADE DE CORTESIA

ACONTECE NO FUN@REID’S

 

Festa  de  despedida 
da  Páscoa 



PARTILHE OS SEUS MOMENTOS DA PAUSA DA PÁSCOA NAS REDES SOCIAIS

@BelmondReidsPalace
#TheArtofBelmond


