Portugal é Melhor Destino da Europa pelo
quarto ano consecutivo
São 26 os prémios atribuídos a Portugal na edição europeia dos World Travel
Awards. Lisboa, Porto, Algarve e Açores estão entre os destinos vencedores, e a
cidade do Porto,
foi considerada o Melhor Destino Escapadela Urbana (“City Break”) da Europa. O
Algarve voltou a ser o Melhor Destino de Praia da Europa e os Açores foram
distinguidos como
o Melhor Destino de Turismo de Aventura.
Os prémios deixam-nos felizes e dão-nos esperança acreditando que todos
vamos ficar bem. As marcas premiadas Cinco Estrelas também acreditam, e, esta
semana damos a conhecer dois novos vinhos da Adega Mayor,
uma nova loja GMS Store e uma nova loja Meu Super.
Três marcas com posicionamento Cinco Estrelas face
ao momento que vivemos.
Viver bem todos os momentos, mas por casa, é o que se espera de todos nós nos
próximos tempos. A Estrelas e Ouriços está connosco neste início de mês, com
sugestões cinéfilas para bons momentos em família... em casa.
E momentos Cinco Estrelas é o que desejamos a todos,
em segurança.

Roady
Centros de Manutenção Automóvel
Os Centros-auto Roady celebram o seu 22º aniversário
em Portugal e, para comemorar lançam o serviço de
Revisão Oficial, conforme preconização
do fabricante, acrescentando esta oferta ao seu vasto
leque de serviços. Os Centros Roady, reúnem num
só espaço, loja e oficina, garantido um serviço rápido,
eficiente com atendimento personalizado
da parte das equipas especializadas, ao preço
mais justo do mercado.
Saber Mais

Taverna Antíqua
A Taverna Antiqua é um conceito de restaurante temático
que oferece, não só uma deliciosa refeição de cariz
medieval, como também brinda os seus clientes com um
ambiente e experiências únicas. Remontando assim,
com o mais ínfimo detalhe, a uma das idades de ouro
da nossa história, transmitindo as grandes riquezas
culturais do nosso país.
Saber Mais

Linde
Linde Saúde atua na prestação de cuidados domiciliários, em
Portugal, em doentes com patologia crónica que necessitam de
tratamento de oxigenoterapia, ventiloterapia, tratamento da
apneia do sono e telemonitorização.
O programa LISA para os doentes de apneia do sono, assegura
um tratamento personalizado com profissionais de saúde e
técnicos de apoio domiciliário altamente especializados.

Saber Mais

Adega Mayor lança dois vinhos novos
Adega Mayor Sangiovese Tinto 2018 e Adega Mayor
Viosinho Branco 2019, são os novos lançamentos da marca
Cinco Estrelas.
O primeiro é um vinho de “cor granada de intensidade
média”, fruto de uma casta italiana “conhecida a nível
nacional e internacional”,
e o segundo é um vinho “estruturado e envolvente”, com
origem na casta Viosinho,
do Norte. Os novos vinhos estão disponíveis
na loja online, nas lojas da especialidade
e nas lojas Delta Q.

GMS abre nova loja nos Aliados no Porto
com prémios incríveis!
Especialista Apple, a nova GMS Store da Invicta, abre no dia
7 de novembro às 15h.
Por razões de segurança, a quantidade de clientes em loja é
limitada, para garantir
o respeito pelas normas da DGS.
Visite-nos e não perca todos os descontos, ofertas únicas
de abertura, passatempos e surpresas! Agende a sua visita,
e habilite-se a ganhar prémios Apple fantásticos!
Seja o primeiro a visitar-nos agendando

Nova loja Meu Super na Ericeira
O novo espaço Meu Super, marca vencedora do Prémio Cinco
Estrelas, segue a estratégia da Sonae MC de abrir lojas de
proximidade em todo o território nacional, sendo esta a 59ª
loja do distrito de Lisboa.
Com uma área total de 673 m², a nova loja pretende ser uma
referência junto da população local no que toca a “diversidade
e qualidade da oferta”, apresentando, refere o comunicado,
“um serviço próximo do cliente, uma gama de produtos
ajustada à região e
uma experiência de compra personalizada”.
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