
Condições  para  Casamento

O preço do menu inclui:

- Cocktail, durante cerca de uma hora, na modalidade de "bar aberto" (bebidas novas)

acompanhado com canapés variados e hors d'oeuvre quentes

- Almoço ou jantar, com três pratos servidos à mesa e buffet de sobremesas: tábua de queijos

(Serra, Chèvre, Rabaçal, Roquefort, Ilha, Brie), mesa de frutas e doces. Montagem da sala com

mesas redondas (6 a 10 pessoas) e uma mesa oval para os noivos (máximo 26 pessoas);

- Vinhos, café e digestivos após a refeição. Espumante Murganheira Super Reserva Bruto em

simultâneo com o bolo de noiva (personalização sujeito a consulta) (serviço de uma flute por

pessoa ).

- Serviço de "bar aberto", durante cerca de três horas . Por cada hora suplementar será cobrada

uma taxa de serviço no valor de € 750,00/hora .

- No final, é servido uma ceia .

Preços:

- Menu a partir de € 140,00 ( sem pratos frios )

- Os preços apresentados são por pessoa e em Euros. Incluem aluguer de sala, decoração floral,

impressão de menus (um por lugar) e o I.V.A à taxa legal em vigor. Crianças até 8 anos: 50% de

desconto.

Nota: os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio e estão sujeitos a confirmação.

Capacidades das salas:

Salão Atlântico - 360 convidados

Salão Europa - 200 convidados
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Alojamento:

Noivos

Para casamentos cujo número de convidados seja igual ou superior a 100 pessoas, teremos o

maior prazer em oferecer alojamento aos noivos.

A confirmação da reserva do quarto está sujeita à disponibilidade do hotel.

Convidados

O Hotel Palácio também pode providenciar alojamento adicional para os convidados.

Para efectuar as suas reservas de alojamento, favor contactar a nossa Chefe de Reservas, no

email: mafalda.soares@hotelestorilpalacio.pt

Reserva de espaço e condições de pagamento:

A confirmação da reserva será feita após:

- Depósito inicial de 25% do valor total estimado para o evento no momento da confirmação da

reserva

- Um segundo depósito de 65% do valor total estimado para o evento 30 dias antes da data do

mesmo

- 10% sete dias úteis antes do evento

- Restante valor a ser liquidado logo após o final do evento

- Deverá ser fornecida cópia de um cartão de crédito como garantia

O primeiro depósito não será reembolsado em qualquer circunstância .
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Os depósitos poderão ser efectuados por cheque , à ordem de Estoril Plage, S.A. ou por

transferência bancária para:

Banco Espirito Santo

Morada : Rua Alexandre Herculano , nº 38 – 5º piso ; 1269-161 Lisboa

NIB: 000702070003006000149

Os pagamentos devem indicar como referência , nome e data da realização do evento .

No caso de transferência bancária, solicitamos o envio de uma cópia do comprovativo da

mesma.

Confirmação do número final de convidados:

O número final de convidados deverá ser dado 30 dias antes da data do evento . O número final

de participantes terá que ser confirmado, por escrito, 72 horas antes do inicio do evento .

A facturação será feita com base no número final confirmado .

Caso se verifique redução no número de convidados, o Hotel reserva–se o direito de rever os

espaços a utilizar .

Responsabilidade:

O Hotel Palácio reserva–se o direito de reclamar por quaisquer danos provocados por pessoas

ou actividades que possam ocorrer antes, durante ou após o evento. Não é permitida a

colocação de qualquer tipo de sinalização ou materiais em paredes, tectos, portas ou

pavimentos .
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Saída de alimentos:

Não são autorizadas saídas de alimentos provenientes do menu. Caso assim o pretendam, este

carece de preenchimento de um termo de responsabilidade. o Hotel Palácio Estoril não se

responsabiliza pelo consumo de alimentos fora das suas instalações .

Entrada de alimentos e bebidas:

É expressamente proibida a entrada de qualquer alimento ou bebida sem autorização expressa

do Hotel Palácio Estoril .

Taxa de rolha:

Caso pretendam trazer as vossas bebidas ( aperitivo , digestivos , vinhos ) será cobrada uma taxa

de Eur.25,00 por cada garrafa .


