
Encontre as melhores tradições 
e sabores Portugueses no percurso até 
ao seu embarque.  As lojas do Aeroporto 
celebram este dia com várias surpresas, 
degustações e descontos imperdíveis. 
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Para informações adicionais contacte:
DCNA Marketing - marketingdcna@ana.pt

AEROPORTO HUMBERTO DELGADO ACOLHE 
DIA NACIONAL DA GASTRONOMIA PORTUGUESA

No dia 28 de maio celebra-se no Aeroporto Humberto Delgado a 
grande festa do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa. Sob o 
mote “ Sabe tão bem Chegar a Portugal” será servida, como prato 
principal, a seleção dos melhores produtos nacionais.

Assim, tem ainda mais motivos para chegar mais cedo ao aeroporto 
e usufruir das várias supresas, descontos e degustações que as 
lojas reservaram para si. Saiba mais aqui.
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Desconto10%
Em Licor Beirão 70cl · Vinho 
Duorum Colheita tinto 75cl · Azeite 
Virgem Extra Cortes de Cima 500ml

Degustação de vinhos diversos, 
pastéis de nata e chocolates 
portugueses.

+

Loja com irresistíveis iguarias portuguesas 
e excelentes sugestões de presentes: 
perfumaria, bebidas, entre outros artigos.



4

10%
Desconto em produtos portugueses

Em biscoitos, azeites, vinhos, 
Vinho do Porto e diversos artigos 
de doçaria regional.

Uma loja dedicada aos seus sentidos 
com produtos de todo o mundo, 
incluindo uma cuidadosa seleção do 
melhor que se faz em Portugal, na área 
gastronómica.
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15€
2 Caixas de Pastéis de Nata Aloma.

 Seleção de sabores, artesanato, cultura, 
design e moda, inspirados pela tradição e 
pela reinvenção do que é verdadeiramente 
português. 

Preço especial

+
Degustação de Pastéis de Nata miniatura 
da marca Aloma e de Ginjinha de Óbidos
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Numa ampla seleção de Livros 
relacionados com a temática 
“Gastronomia”. 

Para quem procura o melhor 
entretenimento para a sua viagem, esta 
é uma paragem obrigatória - literatura, 
música, videojogos e gadgets.

20%Até Desconto
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Desconto10%
Nas marcas Arcádia, Maria 
Chocolate e todos os produtos 
de pastelaria.

Degustação de Pastéis de Nata 
de chocolate, “a tarte” Gianduja e 
Chocolates Arcádia e Maria Chocolate.

+

Espaço dedicado às melhores marcas de 
chocolate portuguesas e internacionais: 
Godiva, Neuhaus, Valrhona e Arcádia. 
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3,75€
 8 croquetes de presunto

A carta do bar inclui tapas, tachinhos 
com comida reconfortante, tostas, 

pregos, sopas e saladas. 
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Leve 6 Pague 4
Caixa de Pastéis de Bacalhau

Degustação de Pastéis de Bacalhau
25% desconto no Menu Leitão 

Espaço inspirado nos mercados 
portugueses. Esta área dá a conhecer os 
melhores pastéis de nata de Lisboa e típicas 
iguarias portuguesas como os famosos 
pasteis de bacalhau.  

+
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Degustação de 
sardinha portuguesa 
em azeite.

Um espaço onde a sardinha é 
rainha numa galeria de latas que 
representam um século de história 
de Portugal e do mundo. Com 
uma paleta de cores irresistível e 
decoração a rigor. 
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