
A FESTA DE NATAL
DA SUA EMPRESA

T I V O L I  M A R I N A  V I L A M O U R A



COCKTAIL BOAS-VINDAS I Preço por pessoa: €6

Água mineral
Sumo de laranja
Sangria Rosé

Serviço de 30 minutos

BUFFET DE NATAL Preço por pessoa: €37

QUENTES

Perna de borrego no forno
Peitinhos de frango à Kiev
Escalopes de novilho grelhados 
com molho de cogumelos
Tagliatelle alla putanesca
Arroz de tomilho
Legumes gratinados
Batata assada à padeiro     

COCKTAIL BOAS-VINDAS II Preço por pessoa: €12

Água mineral
Refrigerantes
Cerveja nacional
Vinho branco e tinto seleção Tivoli
Espumante

Serviço de 30 minutos

FRIOS

Saladas simples
Salada de polvo
Salada de bacalhau grelhado, 
pimentos assados e grão
Salada haricot vert, tomate cherry, 
queijo feta e vinagrete de salsa

SOBREMESAS

Sacher de amêndoa
Cheesecake N.Y.
Tartelete chiboust de maçã
Mousse de framboesa 
com esponja de limão
Fruta aos cubos
Canoa de fruta fresca tropical

Café Brasileiro

Bebidas incluídas: Vinho branco e tinto seleção Tivoli, 
cerveja, refrigerantes, água mineral

Salada de frango 
com frutos tropicais
Empadinhas de galinha
Mini pastel nata de bacalhau
Mini croquete de carne



OPEN BAR

Água mineral
Refrigerantes
Cerveja nacional
Vinho branco, tinto e rosé seleção Tivoli
Gin
Whisky
Vodka
Rum

Preço por pessoa: 
1 hora de serviço: €25
2 horas de serviço: €40
Cada hora adicional: €15

CASH BAR

Água sem gás        €2,50
Água com gás        €2,50
Refrigerantes        €3,50
Cerveja nacional                €4,10
Cerveja importada      €5,50

LICORES
Nacional                €6
Importado                €8
Whisky        €8,50
Gin        €9,50
Vodka        €8,50
Rum        €8,50

COCKTAILS:
Mojito                 €10
Caipirinha                €10
Margarita Morango               €10

VINHO SELEÇÃO TIVOLI:
Branco                 €5,30
Tinto                 €5,30
Rosé                 €5,30

MENU DE NATAL Preço por pessoa: €45

Amouse Bouche 

Creme de couve-flor com mexilhão fumado 
e o pingo do chouriço de Barrancos

Lombinho de porco preto com 
migas de espargos, espinafres 
sauté e molho de mostarda

Panna cotta de mirtilo com
biscoito e creme de pistachio

Café Brasileiro

Bebidas incluídas: Vinho branco e tinto seleção Tivoli, 
cerveja, refrigerantes, água mineral

Preço por pessoa: 
1 hora de serviço: €25
2 horas de serviço: €40
Cada hora adicional: €15



OFERTA MUSICAL
PARA EMPRESAS

2018



SOLOS CLÁSSICOS 

GUITARRA PORTUGUESA

Duração: 1h
Preço: €300

HARPA

Duração: 1h
Preço: €400

TROMPETISTA
Amplificado por pequena aparelhagem, 
sempre acompanhado por ritmos de fundo

Duração: 1h
Preço: €300

SAXOFONISTA 
Amplificado por pequena aparelhagem, 
sempre acompanhado por ritmos de fundo

Duração: 1h
Preço: €400

SOLOS CONTEMPORÂNEOS
 
TROMPETISTA 
Amplificado por pequena aparelhagem

Duração: 3h seguidas, inclui intervalos
Preço: €400

SAXOFONISTA 
Amplificado por pequena aparelhagem, 
sempre acompanhado por ritmos de fundo

Duração: 3h seguidas, inclui intervalos.
Preço: €500

VIOLINISTA
Amplificado por pequena aparelhagem, 
sempre acompanhado por ritmos de fundo.

Duração: 3h seguidas, inclui intervalos.
Preço: €500

Condições e preços válidos para o ano de 2018 



DJ MÚSICA AMBIENTE OU AFTER PARTY
Sistema de som e Luzes na pista até 200 clientes

2 x Tripes C / Truxx 4 mts
2 moving Heads
1 bola espelhos com motor
6 focos led
Controlador de cores da iluminação.

Duração: 3h seguidas
Preço: €1000

BANDAS - QUINTETOS
(Vocacionados para final de jantar, festa e dança) 
Inclui Sistema de som e luzes de palco até 200 clientes 

BANDAS – DUOS 
(Ideais para música ambiente durante todo o jantar) 
Inclui Sistema de som e luzes de palco até 200 clientes 

Duração: 3h seguidas, inclui intervalos.
Preço: €1300

Condições e preços válidos para o ano de 2018 

Duração: 2h
Preço: €2500
   
Opcional: Contratação de DJ para todo o período
de jantar antes da banda, utilizando
sistema de som e luzes da banda.
Preço: €350



BENEFÍCIOS DE
EMPRESA

2018



15% Desconto 
20% Desconto 
25% Desconto 

€20 cada
€15 cada
€10 cada

Premeie os seus funcionários, clientes ou parceiros 
com Vouchers Tivoli Spa ou acessos Tivoli Shape.

Capte novos Clientes e estime parceiros 
com ofertas Tivoli Spa e Tivoli Shape.

5–10 Vouchers Oferta Tivoli Spa
11–20 Vouchers Oferta Tivoli Spa
+21 Vouchers Oferta Tivoli Spa

Clientes da empresa

10% desconto em Tratamentos de Spa
10% desconto em todas as modalidades de membership

5–10 Acessos diários Tivoli Shape
11–20 Acessos diários Tivoli Shape
+21 Acessos diários Tivoli Shape

TARIFA PREFERENCIAL TIVOLI SPA PARA VOUCHERS

OFERTA ACESSOS TIVOLI SPA

BENEFÍCIOS PARA CLIENTES

NA COMPRA DE DEZ TRATAMENTOS OFERECEMOS UM

Preços de alojamento:
Mínimo 10 quartos;
100€ individual por noite / 120€ duplo por noite

O preço inclui pequeno-almoço buffet no hotel entre as 7:30 - 10:30  



TERMOS E CONDIÇÕES

1. Preços:
Os preços apresentados são considerados por pessoa para o mínimo 
de 50 pessoas e máximo de 1000 pessoas;
Podem ser alterados sem aviso prévio e estão sujeitos a confirmação;
Na eventualidade de necessidade de horas extra de serviços,
será cobrado um valor extra de €400 por hora até às 24.00;
A partir das 24.00 será cobrado um valor de €5 por pessoa / por hora;
Os menus apresentados são válidos para: Gemini, Centro congressos.

2. Os preços incluem:
Iva à taxa legal em vigor;
02 horas de serviço de empregados;
Estacionamento gratuito no parque do hotel (sujeito a disponibilidade);
½ garrafa de vinho por pessoa;
Árvore de natal e decoração de mesa alusiva;
Oferta DJ acima de 200 pessoas;
Oferta do aluguer de sala;
Animação On Resquest.

3. Entrada de alimentos e bebidas
Por motivos de política de higiene alimentar não 
será permitida a entrada e saída de alimentos da ementa.
Caso assim o pretenda, será necessário o 
preenchimento de um termo de responsabilidade.

4. Confirmação de número de convidados e ementa escolhida
Até 15 dias úteis antes do evento o número de convidados deve
ser confirmado e será este o número final para efeitos de facturação.
Caso o número de pessoas seja superior ao confirmado, a faturação 
será ajustada de acordo.
A confirmação da ementa escolhida deve ser feita 15 dias 
antes da data do evento.

Caso tenha alguma restrição alimentar, alergias ou preferência 
por alguma comida étnica, por favor informe-nos.

Para informações e reservas por favor contacte:
T. (+351) 289 303 303  E. marinavilamoura@tivolihotels.com


