Celebrações em Portugal

Opção 1 - Lisboa
◦ Luxuoso hotel Design, localizado na beira do rio Tejo,
no histórico bairro de Belém. A poucos minutos do
icônico Mosteiro dos Jerónimos e do Jardim de Belém, e
a 6 km de bairros históricos de Lisboa, como o Chiado,
Rossio e Bairro Alto.

◦ O Aeroporto Internacional de Lisboa fica a 20 minutos
de carro, e um serviço de translado gratuito está
disponível mediante pedido.
◦ A propriedade possui 50 quartos com estilo moderno, e
com vista panorâmica do rio. A diária aproximada está
entre 200 a 250 Euros, com café da manhã incluso.

◦ A propriedade dispõe de um restaurante gourmet com
estrela Michelin, piscinas cobertas e ao ar livre, um Spa
com uma grande variedade de tratamentos, e um terraço
na cobertura.
◦ Possibilidade de cerimônia em local interno, e ao ar
livre (jardim).
◦ Orçamento previsto da Celebração para até 60
pessoas: a partir de 32.000 Euros. Neste valor inclui o
Cerimonial, Gastronomia, Bebidas e Vinho, Flores e
Decoração.

Opção 2 - Lisboa
◦ Localizado nas margens do Rio Tejo, com uma vista
panorâmica, incrível. O local é um Hotel 5 estrelas,
seguindo um estilo contemporâneo.
◦ A
propriedade
possui
186
quartos,
todos
elegantemente decorados. A Diária de um apartamento
Standard varia entre 250 a 300 Euros com café da
manhã incluído.
◦ Com uma decoração original e colorida, cada Suíte
oferece uma vista deslumbrante de Lisboa, do Rio Tejo e
da Ponte Vasco da Gama.

◦ O local possui Spa, Fitness Center, piscina interna e
externa, wi fi, restaurante gourmet e bar com
entretenimento à noite.
◦ Opção de cerimônia na área externa da piscina ou
restaurante envidraçado, com a belíssima vista do Rio
Tejo.

◦ Orçamento previsto da Celebração para 60 pessoas: a
partir de 28.000 Euros. Neste valor inclui o Cerimonial,
Gastronomia, Bebidas e Vinho, Flores e Decoração.

Opção 3 - Cascais
◦ Localizado
em
frente
ao
mar
de
Cascais,
aproximadamente a 40 minutos de Lisboa. Uma propriedade
onde o clássico e o contemporâneo se misturam em um só
cenário. O refugio perfeito.
◦ Um hotel 5 estrelas, com 124 quartos, ambientados por
uma renomada decoradora portuguesa. Os quartos dispõem
de ar condicionado, televisores LCD, cofre, e internet wi-fi.
◦ O local oferece experiências diferenciadas aos hóspedes.
A propriedade possui um Spa, piscina, externa, e
restaurantes gourmet..
◦ Opção de cerimônia na área externa e celebração no
ambiente interno.
◦ Orçamento previsto da Celebração para até 60 pessoas:
a partir de 30.000 Euros com hospedagem de 2 noites para
os noivos. Também inclui a coordenação, Locação do
espaço, Gastronomia, Bebidas e Vinho, Bolo, Flores e
Decoração.

Opção 4 - Cascais
◦ Localizado no parque Natural, o Hotel é diferenciado
pelo seu design ultra moderno. A apenas 30 minutos de
Lisboa, e também a 5 minutos da conhecida Praia do
Guincho.
◦ Um hotel 5 estrelas, com 142 quartos. Todos os
apartamentos são clean e com mobiliário moderno em
tons de branco e azul. Os quartos dispõem de varanda,
ar condicionado, televisores LCD, minibar, cofre, e internet
wi-fi.
◦ O local possui um SPA com serviços completos e
produtos naturais, e organicos prezando o bem-estar e
experiências diferenciadas aos hóspedes. O Hotel possui
um premiado campo de golf.
◦ Opção de cerimônia na área externa e celebração no
ambiente interno.
◦ Orçamento previsto da Celebração para até 60
pessoas: a partir de 30.000 Euros com hospedagem de 2
noites para os noivos. Também inclui a coordenação,
Locação do espaço, Gastronomia, Bebidas não alcoólicas
e Vinho, Bolo, Flores e Decoração Básica.

Opção 5 - Cascais
◦ Um Hotel Boutique, situado na praia de Cascais, com
uma localização privilegiada, permitindo aos seus
hospedes usufruir do contato direto com a natureza.
Propriedade recentemente renovada.
◦ São 42 quartos distribuídos em 03 prédios
independentes, rodeados por jardins e pinheiros. Cada
edifício é separado e privado, mas convenientemente
ligado a todas as instalações do hotel: Piscina Exterior;
"Ocean SPA" com piscina interior, Sauna e Fitness Center;
Restaurante Bar com vista frontal para o Oceano
Atlântico.

◦ A Cerimônia pode ser realizada em áreas externas, com
bastante verde ao redor.
◦ Orçamento previsto da Celebração para 60 pessoas: a
partir de 30.000 Euros. Neste valor inclui a coordenação
em Portugal, Gastronomia, Bebidas não alcoolicas e
Vinho, Flores e Decoração básica, Bolo e Hospedagem
noivos por 2 noites.

Opção 6. Cascais
◦ Situada num rochedo sobranceiro ao mar, esta
Fortaleza do séc. XVII acolhe um elegante hotel de charme
de cinco estrelas, integrado na prestigiada associação
Relais & Chateaux. A beleza e a atmosfera romântica do
Hotel proporciona um ambiente autêntico e sofisticado
para receber seus convidados com charme e estilo,
tornando-o um local absolutamente perfeito para o
Casamento.
◦ Situado na cosmopolita vila de Cascais, a 30min de
Lisboa, atualmente uma das cidades mais vibrantes da
Europa, dispõe de um restaurante gourmet com estrela
Michelin.

◦ O Aeroporto Internacional de Lisboa fica a 40 minutos de
carro, e um serviço de translado gratuito está disponível
mediante solicitação.
◦ Possui quartos decorados com tecidos luxuosos, mobiliário
em madeira escura e pinturas com molduras douradas.
◦ Possibilidade da cerimônia no interior e ao ar livre com uma
vista deslumbrante para o mar.
◦ Orçamento previsto da Celebração Simbólica para até 40
pessoas: a partir de 25.000 Euros Neste valor inclui o
Cerimonial em Portugal, Locação do espaço sem
exclusividade, Gastronomia e locação do Salão, Flores e
Decoração da Cerimônia e salão, Hospedagem noivos noite
de Núpcias no local. Não inclui fotografo, e atração musical.

Opção 7 - Porto
◦ Este Hotel faz parte da Associação Relais & Châteaux, e
está localizado, na Vila Nova de Gaia, no Porto. A
◦ apenas
Tot
5 minutos da Estação General Torres, e a 10
minutos caminhando, do Rio Douro.
◦ Possui 82 suítes equipadas com produtos da marca
Caudalie. Todos os quartos incluem um espaçoso terraço
privado, mobiliado com espreguiçadeiras. Diárias que
variam de 185 a 300 Euros.
◦ Dentro da propriedade, há também um luxuoso Spa.
◦ O restaurante do local oferece a cozinha portuguesa
confeccionada
com
produtos
frescos
locais,
acompanhada por um bom vinho. Todas as quintas-feiras,
durante a degustação de vinhos, é possível desfrutar de
vinhos especiais portugueses.
◦ A Cerimônia pode ser realizada em áreas externas, com
bastante verde ao redor, e uma belíssima vista do Rio
Douro.
◦ Orçamento previsto da Celebração para 60 pessoas: a
partir de 35.000 Euros. Neste valor inclui o Cerimonial,
Gastronomia, Bebidas e Vinho, Flores e Decoração,
Hospedagem noivos por 2 noites e massagem na véspera
do Casamento.

Opção 8 – Torres Vedras
◦ Um local mágico a menos de 1h de Lisboa. Uma
propriedade que respira Natureza. Originalidade,
conforto e sofisticação em uma fusão do mar com a terra.
◦ O local foi criado com forte consciência ambiental,
utilizando os princípios do turismo sustentável.
◦ O hotel boutique possui 14 quartos, e no entorno da
propriedade são mais 09 villas acomodando até 6
pessoas. As villas dispõem de cozinha equipada, sala de
estar, piscina, uma excelente opção para famílias ou
grupos de amigos.
◦ O local oferece experiências diferenciadas aos
hóspedes. A propriedade possui um Spa, piscina, externa,
restaurante gourmet e o bar.
◦ Opção de cerimônia na área externa e celebração no
ambiente interno.
◦ Orçamento previsto da Celebração para até 90
pessoas: 49.500 Euros com Full Booking, sendo uma
diária de 14 quartos duplos e 09 Villas. Inclui o
Cerimonial, Gastronomia, Bebidas não alcoólicas e
Vinho, Bolo, Flores, Decoração e DJ. ( Valor com IVA
incluído).

Opção 9 – Sintra
◦ Uma das mais belas criações arquitetônicas
paisagísticas do Romantismo em Portugal.

e

◦ Um belíssimo Palácio que combina influências góticas,
indianas e sugestões mouriscas, bem como motivos
exóticos que se prolongam harmoniosamente em seu
exterior.
◦ Com salas privadas onde é possível realizar a
Cerimônia de casamento, o local dispõe de uma ampla
área de jardins panorâmicos onde poderá ser servido o
coquetel, e também o cenário perfeito para a realização
da sessão de fotos.
◦ A Sala das Colunas, com capacidade para 80 pessoas,
é ideal para realizar um casamento de sonho.
◦ Orçamento previsto da Celebração para até 60
pessoas: 44.000 Euros com, o Cerimonial em Portugal,
Gastronomia, Bebidas não alcoólicas e Vinho, Bolo,
Flores, e Decoração. ( Valor com IVA incluído).

Opção 10 - Sintra
◦ Localizado em Sintra, uma recém inaugurada vila
portuguesa pitoresca.
◦ O local é uma vila privada localizada no centro de
Sintra, a 2 minutos a pé da estação de comboios de Sintra,
a 7 minutos do centro histórico da vila e a 30min do
Aeroporto Internacional de Lisboa.

◦ Uma
propriedade
de
14.000m2,
constituída
majoritariamente por jardins e lagos e tem uma vista
deslumbrante para o Palácio da Vila de Sintra.
◦ Possui 9 suítes para alojar familiares e amigos.
◦ Dispõe de uma bonita piscina panorâmica onde poderá
também ser realizado o Cocktail do Casamento.
◦ Possibilidade de cerimônia em local interno, e ao ar livre.
◦ Orçamento previsto da Celebração Simbólica para até
40 pessoas: a partir de 15.000 Euros. Neste valor inclui o
Cerimonial, Locação do espaço com exclusividade,
Gastronomia, Flores e Decoração da Cerimônia e Jantar,
Hospedagem noivos noite de núpcias no local. Não inclui
fotografo, e atração musical.

Opção 11. Sintra
◦ A Quinta do Lumarinho é um espaço dedicado aos mais
diversos eventos, com um Salão de Festas totalmente
construído em madeira de abeto nórdico, devidamente
climatizado, com capacidade para 300 pessoas.
◦ Localizado a 40 min do Aeroporto Internacional de
Lisboa. É um espaço muito próximo, de Lisboa como de
Cascais e de Sintra, numa zona privilegiada com rápido e
fácil acesso as estradas.
◦ Espaço ideal para um casamento estilo Vintage, Boho
Chic e Campestre.
◦ A Quinta tem cozinha própria totalmente equipada no
local do evento, com Certificação da HACCP - Sistema de
controlo de higiene e segurança alimentar, e colabora
ainda com instituições de apoio social, no projeto Quinta
Solidária.
◦ Oferece opção de cerimônia na área externa e
celebração no ambiente interno.
◦ Orçamento previsto da Celebração Simbólica para até
40 pessoas: 15.000 Euros. Neste valor inclui o
Cerimonial, Locação do espaço com exclusividade,
Gastronomia, Bebidas e Vinho, Flores e Decoração da
Cerimônia e Jantar, Bouquet e lapela Noivo.
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