HOTEL PALÁCIO ESTORIL

SALÃO ATLÂNTICO . ATLÂNTICO ROOM
Área:

S

388 m2

ituado no Estoril, apenas a 20 km de Lisboa e a meia-hora do Aeroporto Internacional,
o Hotel Palácio é a combinação perfeita entre a serenidade de um resort à beira-mar,
único pela sua história e tradição, os atractivos turísticos da Capital — Lisboa — cada
vez mais, palco de inúmeros eventos internacionais, e a imponente beleza histórica de
Sintra, onde o mar e a Serra se fundem.

Capacidade:
Capacity

500 p

Inaugurado em 1930 e decorado com a elegância e requinte típicos de um grande hotel
europeu, o Hotel Palácio tornou-se conhecido internacionalmente pela excelência do seu
serviço e pelo conforto que oferece aos seus hóspedes, não só nos quartos e restantes
áreas de serviço, como também nas várias Salas e Salões que convidam à realização de
diversos tipos de evento.

350 p

120 p

O

maior Salão do Hotel Palácio, com capacidade para 400

pessoas em banquete e 500 pessoas em reunião, tem sido desde

L

400 p

ocated in Estoril, only 20 km from Lisbon and half an hour from the international
airport, the Hotel Palácio offers a perfect combination of a peaceful seaside resort, with
its unique history and tradition, the tourist attractions of the capital, Lisbon, a city
which increasingly hosts major international events, and the extraordinary historical
beauty of Sintra, where mountain landscapes meet the coast.

sempre palco de reuniões e outros eventos de grande importância.
A sua decoração invulgarmente atraente e a abundante luz natural
que o invade através das inúmeras janelas viradas para o jardim,

700 p

fazem deste o espaço ideal para congressos, banquetes ou
recepções com um elevado número de participantes, mas também

Opened in 1930 and decorated with the elegance and luxury typical of a European Grand
Hotel, the Hotel Palácio gained an internacional reputation for the quality of its service
and the comfort enjoyed by its guests, in the bedrooms and other areas, as well as in the
lounges and meetings rooms, which provide the perfect venue for events of all kinds.

para o lançamento de novos produtos.

T

his is the largest room in the Hotel Palácio, seating 400 people

at a banquet and accommodating 500 for a meeting, and has long
been used for meetings and other events of great national and
international importance. Its unusually attractive décor and the
abundance of natural light, thanks to the windows overlooking
the garden, make this the ideal venue for conferences, banquets or
receptions with a large number of participants, and also for
product launches.

SALÃO EUROPA . EUROPA ROOM

SALÃO IMPERIAL . IMPERIAL ROOM

Área:

Área:

128 m2

240 m2

Capacidade:
Capacity

Capacidade:
Capacity

200 p

REUNIÕES E EVENTOS
CONFERENCES AND EVENTS

120 p

C

120 p

onsiderado o salão nobre do Hotel pela pureza das suas linhas

arquitectónicas, o Salão Imperial convida à realização de recepções

50 p

ou encontros de grande prestígio social. Ricamente decorado com
revestimentos em mármore, lustres de cristal, quadros e tapeçarias
que adornam as paredes, este Salão prolonga-se por amplas portas e
janelas viradas para o agradável terraço vizinho.

R

N

este elegante salão do Hotel, a arquitectura e decoração no

240 p

mais característico estilo europeu, convidam à realização de

egarded as the finest room in the Hotel because of its elegant

architectural design, the Imperial room provides a superb setting
for receptions or prestigious social events. Richly decorated in
marble, crystal chandeliers, paintings and tapestries, the room
opens out through a French windows onto a charming terrace.

banquetes, cocktail-parties ou reuniões de média dimensão, num
ambiente confortável e de grande prestígio.

I

n this elegant reception room, the architecture and decoration in

classical European style are ideally suited for medium-sized
banquets, cocktail parties or meetings, with a comfortable yet
distinguished ambience.

400 p

PARK SUITE

C

SALA DE BRIDGE . BRIDGE ROOM

Área:

om capacidade para 150 pessoas, a Park

140 m (83+57)
2

Suite está dotada dos melhores e mais moder-

Capacidade:
Capacity

nos requisitos de comodidade e tecnologia.
Com possibilidade para seccionar o espaço em

A

berta para o terraço do jardim privativo

do Hotel por largas portas envidraçadas,
esta confortável sala oferece as melhores

SALA SINTRA . SINTRA ROOM

Área:
62 m2
Capacidade:
Capacity

condições para a realização de reuniões e

duas salas (cerca de 100 a 50 pessoas, respec-

refeições privadas, com reduzido número de

150 p

tivamente), a Park Suite adapta-se perfeita-

participantes.

O amplo foyer permite a passagem de
materiais

e

equipamentos

volumosos

35 p

comfortable room provides the ideal setting

e
200 p

condições físicas e tecnológicas, esta sala é

55 p

small number of participants.

40 p

E

35 p

asy to find on the mezzanine, the Sintra

room is lit by four large windows allowing

for meetings and private dinners with a

pesados directamente para a sala.

Capacidade:
Capacity

amplas janelas que permitem a entrada de

de cursos, seminários e reuniões.

terrace of the Hotel's private gardens, this

75 p

acesso, a Sala Sintra é servida por quatro

30 p

pening through glass doors onto the

instalações sanitárias exclusivas.

72 m2

frequentemente utilizada para a realização

O

90 p

Área:

ocalizada na mezzanine e com fácil

luz natural em abundância. Pelas suas
50 p

mente à realização de trabalhos de secretariado e serviço de coffee-break, usufruindo de

L

PLANTA . LAYOUT

70 p

for generous natural light. This pleasant
50 p

A

room is fitted with up-to-date technology,
making it extremely popular for courses,

ccommodating 150 persons the Park Suite

seminars and meetings.

is fully equipped to meet the highest standar-

60 p

ds of comfort and technology. With the
possibility of dividing the space into two
separate rooms (for around 100 and 50
persons respectively), the Park Suite’s Foyer is
perfectly suited for secretarial services and
refreshment buffets, with its own private
restroom facilities. A direct access from the
street allows for bulky and heavy materials
and equipment to be carried directly into
the room.

SALA TROPICAL . TROPICAL ROOM

SALA LUCIEN DONNAT . LUCIEN DONNAT ROOM

Área:
82 m

2

Capacidade:
Capacity:

A

SALA EDEN . EDEN ROOM

mais recente de todas as salas. Oferece

Área:

o ambiente e conforto das demais salas do

42 m2

hotel e é utilizada, fundamentalmente, para

Capacidade:
Capacity

a realização de reuniões e seminários de
60 p

dimensão moderada. Recebeu o nome do
decorador

responsável

pelas

ivaliza com as demais pela extraordinária beleza e comodidade

ambientes tropicais e espectacularmente mobilada, é cenário de

of all the other rooms. It was named after
70 p

tion in the hotel during the last 50 years.
80 p

his room rivals all the others with its striking décor and

evoking tropical scenes and spectacular furniture, this room is the
ideal venue for meetings, working lunches and gala dinners with a
moderate number of participants.

the famous Interior Architect who was
responsible for the admirable transforma-

moderado de pessoas.

T

he Palácio's most recent room is mainly

people, yet it offers all the grace and comfort

reuniões, almoços de trabalho e jantares de gala, com um número

comfortable furnishings. Decorated with trompe l'oeil effects

T

used for meetings for a moderate number of

que a caracterizam. Decorada com admiráveis trompe l’oeil de

na mezzanine do Hotel Palácio, oferece a
tranquilidade necessária à realização de
reuniões, com capacidade máxima para 12
pessoas.

40 p

T

admiráveis

50 p

R

sta pequena e acolhedora sala localizada

56 p

transformações no Hotel.

45 p

E

his small and intimate room at the Hotel

Palácio offers the quiet and privacy needed

35 p

for

meetings

participants.

with

a

maximum

of

12

CAPACIDADE DAS SALAS . ROOM CAPACITY

Área:
19 m2
Capacidade:
Capacity
12 p

