




TIVOLI
WEDDINGS
BY TIVOLI HOTELS & RESORTS

MAIS DO QUE A CELEBRAÇÃO 
DE UMA DATA ESPECIAL, 
O SEU CASAMENTO VAI FICAR 
NA MEMÓRIA.
Com a Tivoli Hotels & Resorts, terá à sua disposição 
uma equipa inteiramente dedicada, serviços únicos 
e uma multiplicidade de experiências que vão dar o toque 
de charme ao grande dia.
Ao escolher um dos nossos hotéis para a realização de um 
evento, poderá usufruir das instalações comuns, como os 
jardins, piscinas, spas, restaurantes e bares, sempre com 
a garantia de um serviço excepcional. Nos nossos hotéis, 

pode encontrar ajuda não só para o banquete do seu 
casamento, mas também para todos os detalhes como 
as flores, bolo da noiva, lembranças dos convidados, serviço 
de babysitting, música, animação, transporte para os noivos, 
reportagem fotográfica e de vídeo, transferes de e para 
o aeroporto, fogo de artifício, valet parking e tudo o que for 
necessário para esta data memorável.



CLASSIC
WEDDING
PACKAGE
BY TIVOLI HOTELS & RESORTS

· Oferta da noite de núpcias aos noivos, late check out           
(mediante disponibilidade) e pequeno almoço no quarto;

· Oferta do transfer para o aeroporto (T/Car) aos noivos*;

· Por cada 50 convidados, oferta de um voucher 
de alojamento válido por um ano (exclui datas habituais);

· 20% de desconto no alojamento para os convidados;
 
· 20% de desconto na Lua de Mel em qualquer hotel
do grupo Tivoli Hotels & Resorts;

· Oferta do menu de degustação aos noivos.

Exclusivo para menus de casamento e para reservas diretas
*excepto no Tivoli Lagos, Tivoli Carvoeiro e Tivoli Marina Portimão



Há muitos bons argumentos para escolher Lisboa 
como destino para um evento inesquecível. Lisboa 
está apenas a poucas horas de voo do resto da Europa, 
a cerca de 1 a 3 horas da maior parte das cidades 
europeias e a 5-8 horas do continente americano. 

Os preços competitivos que a capital lhe oferece são, 
certamente, outro dos pontos a favor. O custo de vida 
abaixo da média das grandes capitais europeias e o 
valor competitivo das diárias hoteleiras, bem como 
do aluguer dos espaços, faz de Lisboa uma das 
melhores ofertas a nível de qualidade/preço. 

Lisboa é, também, a única capital europeia com 
praias a apenas 20 minutos e lugares mágicos como 
Sintra ou Cascais, a cidade resort cosmopolita que 
ainda hoje preserva o charme da época Victoriana.

Por último, a cidade é uma excelente anfitriã. A sua 
cultura secular de tolerância e de cruzamento 
de culturas torna-a o destino perfeito para qualquer 
evento. Temos a certeza que se vai sentir em casa.

Para mais informações sobre a região, consulte 
www.atl-turismolisboa.pt 

NA CAPITAL:
LISBOA

PORTO

FARO

LISBOA
SINTRA

TIVOLI LISBOA
TIVOLI JARDIM
TIVOLI ORIENTE

MAPA SEM ESCALA 

1 2 3

1

2

3

COIMBRA



TERREIRO DO PAÇO
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TIVOLI
LISBOA 

Escolha incontornável no centro da cidade, o Tivoli Lisboa 
prestigia os seus eventos com um ambiente ímpar.
De decoração urban chic, com todo o glamour de um hotel 
citadino, o hotel oferece 15 salas tecnologicamente equipadas, 
polivalentes e com todas as infra-estruturas para um evento 
luxuoso. Para adicionar um toque especial, escolha o Palacete,  
junto à piscina.



CENTRO DE 
CONFERÊNCIAS
E EVENTOS
15 salas tecnologicamente equipadas
Recepção para grupos
Acesso directo para autocarros
Palacete com 7 salas de reunião 
com capacidade para 320 pessoas
Valet Parking

INFRA-ESTRUTURAS
DE APOIO
306 Quartos no hotel Tivoli Lisboa (5*)
+ 119 Quartos no hotel Tivoli Jardim

Quartos no hotel Tivoli Jardim (4*), 
mesmo ao lado
Restaurante Terraço
Restaurante Brasserie Flo
Sky Bar
1 Bar
Piscina exterior
Ginásio
Valet Parking
Cabeleireiro Magriffe Privé
Parceria com SPA LA Shiseido  





TIVOLI
ORIENTE

O novo centro de negócios de Lisboa revela-lhe o aliado estratégico 
do seu evento, o Tivoli Oriente. A capacidade e acessibilidade
das instalações, junto à Gare do Oriente e a poucos minutos
do Aeroporto de Lisboa, conjugam-se com uma equipa profissional, 
que assume a coordenação de cada detalhe. Por isso, o Tivoli Oriente 
oferece-lhe facilidades únicas para todo o tipo de eventos.

SALAS
11 salas de reunião, 
polivalentes e modulares
Capacidade máxima 
de 550 pessoas 

INFRA-ESTRUTURAS 
DE APOIO
279 Quartos
1 Restaurante Hippopotamus
1 Sala Panorâmica no topo 
do edifício para banquetes
1 bar
Piscina interior aquecida
Ginásio
Jacuzzi, banho turco e sauna



A poucos quilómetros de Lisboa há um local 
sossegado e mágico, ideal para a concentração 
e realização de eventos: Sintra. No centro da vila, 
a majestosa serra, classificada pela UNESCO 
como “Paisagem Cultural Património da 
Humanidade”. A serra projecta um véu de 
romantismo sobre a vila, aninhada nos seus 
contrafortes do lado norte, e ajuda a definir 
setores claramente diferenciados dos pontos 
de vista climático, paisagístico e cultural.

É neste diálogo entre a serra e o mar que reside o maior 
fascínio da região. Palco privilegiado para eventos 
de renome nacional e internacional, Sintra dispõe ainda 
de muitas alternativas para bem passar dias que 
antecedem ou sucedem o grande dia, com a oferta 
de pontos de atração de alto interesse histórico 
e grandes eventos culturais.

Para mais informações sobre Sintra, consulte 
www.cm-sintra.pt
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AZENHAS DO MARPENHA LONGA GOLF

PALÁCIO DA PENA



TIVOLI
PALÁCIO
DE SETEAIS
Mais que um hotel de cinco estrelas em Sintra, um palácio 
luxuoso e romântico que nos transporta para o requinte
e a envolvência da arquitetura de século XVIII. Com vista 
sobre o castelo dos Mouros e o Palácio da Pena, deixe-se 
levar por um cenário deslumbrante e sinta-se a sonhar 
acordado. Desde os sumptuosos salões ricamente 
decorados à mão, até aos jardins rigorosamente esculpidos 
pelas plantas, a Serra de Sintra é o pano de fundo mágico 
para um dia, mais que memorável, eterno.





Naturalmente que o Tivoli 
Palácio de Seteais acolhe
com facilidade qualquer tipo
de eventos sociais. Por isso, 
trata-se do cenário ideal para 
muitos casais celebrarem 
o 1º aniversário de casamento,
as bodas de prata e mesmo
de outra, ou qualquer outra 
ocasião especial.

SALAS
6 salas
Capacidade Máxima do Evento: 
300 no interior e 1000
no exterior

INFRA-ESTRUTURAS 
DE APOIO
30 Quartos
Restaurante
1 Bar com vista panorâmica 
sobre os jardins,
com terraço exterior
Piscina
Campo de Ténis
Sala de Leitura





TIVOLI
SINTRA
Resguardado pela beleza bucólica de uma paisagem 
Património Mundial da Unesco, o Tivoli Sintra 
proporciona-lhe o retiro perfeito para o seu dia especial. 
Celebre a data nos privados salões panorâmicos e aproveite 
para deslumbrar os seus convidados com a magnífica vista 
sobre a vila de Sintra.

SALAS
4 salas panorâmicas
Equipadas com a mais moderna tecnologia audiovisual

INFRA-ESTRUTURAS
DE APOIO
77 Quartos
1 Restaurante
Bar Panorâmico
Golfe
Ginásio



Ao beneficiar de boas ligações aéreas e terrestres 
a outros pontos do mundo, assim como de uma vasta 
oferta hoteleira, o Algarve tem vindo a assumir-se como 
o centro do turismo no Sul de Portugal e é já uma 
referência neste segmento. Modernos centros multiusos, 
inseridos em paisagens de beleza natural impressionante, 
consolidam a região como ponto referencial do turismo.
Com excelentes empresas locais que sugerem uma 
variedade de ideias criativas para eventos e banquetes 
e para actividades de grupo, o Algarve oferece todas 
as condições para tornar o seu dia especial, diferente 
e original.

Com mais de 300 dias de sol por ano, a região 
é ideal para a organização de eventos
ao ar-livre. Novas infra-estruturas, modernos 
recursos técnicos e equipas de elevado 
desempenho profissional garantem o sucesso 
do seu evento numa região que está posicionada 
como um dos melhores destinos.

Para mais informações sobre a região, 
consulte o site: www.visitalgarve.pt
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Turismo de Portugal, Região de Turismo do Algarve

Turismo de Portugal, José Manuel



TIVOLI
VICTORIA
Uma experiência de sucesso, é o que lhe vai garantir
o Tivoli Victoria. Luz natural, foyer, zona de eventos com entrada 
independente, dotada de área de recepção para grupos 
e acesso direto para autocarros. As condições estão reunidas 
para que todos os pormenores corram como previsto: perfeitos!



CENTRO 
DE CONGRESSOS
E EVENTOS
8 Salas de banquetes
e reuniões com capacidade
até 1000 pessoas
Área total 900 m2
Ballroom com 600 m2

INFRA-ESTRUTURAS
DE APOIO
280 Quartos e Suites
Elements Spa by Banyan Tree
2 Restaurantes:
Restaurante EMO
Restaurante Sensorial
Campo de Golfe Victoria
Golf Desk
3 Bares
3 Piscinas exteriores e 1 interior
Serviço Shuttle Puro Beach
Court de tennis (iluminado)
T/Kids



TIVOLI
MARINA

VILAMOURA

Abraçado pela emblemática Marina
e pela praia concessionada, o Tivoli 
Marina Vilamoura é um marco
do turismo de luxo do Algarve.
Aqui pode optar por uma cerimónia
com pé na areia, na praia da Marina, 
ou nos exóticos jardins do hotel,
ou mesmo ainda nos salões
para realização de eventos.





PUROBEACH
No lago e nos exóticos 
jardins do Tivoli Marina 
Vilamoura fica
o Lakeside, o espaço 
para eventos do 
Purobeach, um espaço 
de tranquilidade junto 
ao mar para um estilo 
de vida sofisticado
e urbano, com 
restaurante, lounge bar, 
Tai Chi e área
de massagens.
O espaço do Purobeach 
Lakeside, possui uma 
grande versatilidade 
pois pode ser tanto 
usado no Inverno como 
no Verão, possuindo 
uma sofisticada 
estrutura em vidro 
para quando os dias 
convidam a ficar 
no interior.

SIDE BAR
O Side Bar oferece uma esplanada 
suspensa com vista fabulosa para 
a Marina e acesso directo através 
de um elevador panorâmico.
Com uma área total de 500 m2, 
o Side Bar tem 76 lugares na zona 
mais lounge e 108 lugares na zona 
de restauração. Um espaço versátil 
e sofisticado, que permite várias 
configurações para diversos tipos 
de eventos. 

CENTRO DE CONGRESSOS 
E EVENTOS
17 Salas de reunião equipadas 
com o mais moderno equipamento 
audiovisual, permitindo a realização 
de reuniões, sessões de cinema, 
espectáculos de variedades de luz 
e cor, entre muitos outros.
Área total de 3 400 m2
Capacidade de 20 a 1400 pessoas

INFRA-ESTRUTURAS 
DE APOIO
383 quartos
Angsana Spa
Puro Beach
2 Piscinas Exteriores (1 de crianças)
Rede Prática de Golfe e Putting Green
Campo de Ténis
3 Bares
2 Restaurantes:
Pepper’s Steakhouse
Restaurante Chilli
T/Kids



TIVOLI
CARVOEIRO
Na pitoresca vila do Carvoeiro, onde o mar 
desenha recortes na falésia, nasce um hotel
de 4 estrelas singular no Algarve. Com uma 
localização privilegiada na praia Vale Covo,
as salas deste resort em meia-lua são
o cenário perfeito para eventos inesquecíveis. 
Imagine o casamento e copo d’água dos seus 
sonhos, nos jardins sobre a falésia, com vista 
para o oceano azul num ambiente natural
e único.



SALAS
10 Salas de reunião 
totalmente equipadas 
com o mais moderno 
equipamento audiovisual 
Capacidade até 900 
pessoas
Capacidade Máxima 
do evento: 400 pessoas

INFRA-ESTRUTURAS 
DE APOIO
293 Quartos
2 Restaurantes
Coffee Shop
3 Bares
2 Piscinas Exteriores
Piscina Interior com jacuzzi
Health Club
2 Courts de Ténis
Centro de Mergulho
Putting Green
T/Kids



TIVOLI
MARINA
PORTIMÃO
A cerca de 500m do centro, com as suas lojas, restaurantes
e bares, o Tivoli Marina Portimão está localizado junto à marina. 
Um cocktail numa jangada sobre o Rio Arade, um dia memorável 
com vista sobre a marina, menus personalizados e deixar crescer 
água na boca, são apenas algumas das sugestões
que temos para si.

SALAS
1 Sala de reunião 
equipada com o mais 
moderno equipamento 
audiovisual
Capacidade até 50 
pessoas em plateia

INFRA-ESTRUTURAS 
DE APOIO
196 Suites
2 Restaurantes
1 Snack Bar
1 Bar
2 Piscinas exteriores 
(água salgada)
Praia em frente ao hotel
Parque infantil





INFRA-ESTRUTURAS
DE APOIO
324 Quartos
Clube de Praia & Restaurante 
Duna Beach
3 Restaurantes
2 Bares
Piscinas Interior e Exterior
Health Club

TIVOLI
LAGOS
Se planeia um casamento ou copo d’água com sabor a maresia,
nas instalações do hotel ou no clube de praia Duna Beach, temos
a proposta certa para a sua celebração. No cenário idílico onde
o extenso areal encontra o mar da Meia Praia, o Duna Beach 
oferece-lhe elegância e um deslumbrante pôr-do-sol.

SALAS
4 espaços para reuniões 
e eventos com equipamento 
audiovisual.
Capacidade até 120 pessoas
Capacidade Duna Beach: 100 
no interior e 200 no exterior



Conhecido pela sua cultura vibrante e espaços exteriores fabulosos,
o Brasil ganhou popularidade no mercado dos Eventos & Banquetes.
A rica influência de tradições indianas, africanas, japonesas e europeias
é uma grande razão desta crescente popularidade. 
Abrace a simpatia deste povo particular e proponha aos seus convidados 
uma viagem inesquecível. Celebre o seu dia especial num país tropical, 
com uma gastronomia muito própria e que não deixa ninguém indiferente. 
Garantido está um evento muito animado, com qualidade musical
e detalhes que fazem a diferença. Quer escolha destinos mais urbanos, 
quer prefira resorts e ambientes tropicais, a garantia é de um evento
no mínimo inesquecível.
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SALAS
11 salas com áreas entre 
29 m2 e 615 m2
Capacidade máxima 
de 1100 pessoas
Área total de 1.900 m2
Zona de conferências 
com Foyer com luz 
natural, jardins e cascata

INFRA-ESTRUTURAS 
DE APOIO
220 Quartos
2 Restaurantes (Arola Vintetres)
Fitness Center e Sauna
Elements Spa by Banyan Tree
1 Bar
1 Piscina Exterior climatizada

Numa das mais importantes cidades empresariais da América
do Sul, o Tivoli São Paulo-Mofarrej está estrategicamente localizado 
para acolher o seu evento. Faça uma festa privada na suite 
presidencial com 750 m2, jante no restaurante no topo do hotel
com uma vista deslumbrante. Torne o seu evento único em glamour 
e estilo, num dos centros mais cosmopolitas do mundo.

TIVOLI
SÃO PAULO
-MOFARREJ



O Tivoli Ecoresort Praia do Forte oferece-lhe todas as condições 
infra-estruturais e naturais para tornar o seu evento inesquecível. 
Adicione às salas totalmente equipadas, a mestria dos restaurantes 
de cozinha internacional e 12 magníficos quilómetros de praia e terá 
o cenário ideal reunido para o seu dia especial.

SALAS
2 Salas de reunião 
Capacidade
até 200 pessoas

INFRA-ESTRUTURAS
DE APOIO 
292 Quartos
3 Restaurantes
2 Bares
Clube Infantil Careta Careta
8 Piscinas
3 hidromassagens (duas à beira-mar)
Campo de Futebol
4 Courts de Ténis
Campo de Vóleibol
iluminado na praia
Anfiteatro (actividades nocturnas)
Base Naútica
Fitness center

TIVOLI
ECORESORT
PRAIA
DO FORTE





MAIS DO QUE 
A PROMESSA INSPIRADA
NUMA NOVA ATITUDE

T/EXPERIENCES

As T/Experiences são desenhadas de forma a revelar o que de melhor, 
mais original e mais autêntico cada destino Tivoli Hotels & Resorts tem 
para lhe oferecer. Termine o seu grande dia com uma Romantic Experience 
ou surpreenda os seus convidados com um programa feito à medida.

Se alguma destas ideias o seduz particularmente... porque não experimentar?





TIVOLI 
TIMELESS 
EXPERIENCE

 

TIVOLI 
ROYAL 
EXPERIENCE

TIVOLI 
URBAN
EXPERIENCE

TIVOLI 
DELICIOUS 
EXPERIENCE

 
 

TIVOLI 
BUSINESS 
EXPERIENCE

 

 

Imagine um espaço que 
pode configurar à medida 
dos seus objetivos, com 
toda as caraterísticas, 
infra-estruturas e serviços 
que transformam
as reuniões, convenções 
ou conferências em 
eventos verdadeiramente 
memoráveis. Os eventos 
Tivoli Business vão ser 
exatamente o que 
idealizou. Se só a ideia 
motiva, porque não 
experimentar?

Na agenda, marque um 
encontro entre um 
passado memorável 
e uma contemporaneidade 
surpreendente. O resultado 
surgirá único e temporal, 
tal como uma jóia de 
família. Se a ideia o inspira, 
porque não experimentar?

Mas artes, na cultura
ou no espetáculo, se a 
novidade chama por si, 
este é o caminho. Deixe-se 
contagiar por uma 
experiência que vai mexer 
com os seus sentidos, do 
estético ao de orientação.
Se a ideia o fascina, 
porque não experimentar?

Mais do que um magnífico 
património de saberes 
e sabores, aqui os melhores 
segredos servem-se à 
mesa, abrindo deliciosos 
precedentes para 
conversas futuras.
Se a ideia o tenta, porque 
não experimentar?

Desperte em berço
de ouro: tudo o que está 
à sua volta será um fiel 
testemunho de uma aura 
luxuosa e cada momento 
está pensado para servir 
o seu lado mais 
auto-indulgente. Se 
a ideia o deslumbra, 
porque não experimentar?



TIVOLI 
ROMANTIC
EXPERIENCE

TIVOLI 
FAMILY 
EXPERIENCE

TIVOLI 
CHALLENGING
EXPERIENCE

TIVOLI 
PLANET
EXPERIENCE

TIVOLI 
WELLNESS 
EXPERIENCE

 

 
 

  

 

A sua saúde e o seu 
bem-estar são prioritários, 
por isso não deixe para 
amanhã o que pode fazer 
hoje. Revitalize o seu corpo 
e alma, com este conjunto 
de T/Experiences pensadas 
para lhe proporcionar 
momenos de relaxamento 
e bem-estar. Entre 
tratamentos e terapias 
exclusivos dos nossos 
Banyan Trees Spas, 
propomos-lhe também 
programas de medicina 
alternativa - Check Ups 
à sua saúde. Sinta-se bem 
consigo e aproveite para 
estar em forma.

Tire férias dos dias
em que chega a casa 
atrasado para a história 
de embalar e ponha 
a conversa, as brincadeiras 
e as descobertas em dia. 
Se preferir, deixe os mais 
pequenos connosco
e passe o dia descansado. 
Mais do que tempo passado 
em família, esta experiência 
é dedicada amini-golfistas, 
jovens desportistas 
e grandes brincalhões.

Alargue os seus 
horizontes: por terra
ou por mar,
em profundidade ou
à superfície, esta é
a oportunidade de viver
a natureza em todas
as suas fascinantes 
possibilidades. Se a ideia 
o desafia, porque não 
experimentar?

Descobrir o nosso planeta 
é descobrir a si próprio. 
Deixe-se seduzir pela 
Natureza e partilhe com 
ela lugares mágicos
e momentos eternos,
que trarão significado 
especial e uma riqueza
de vida com valor 
incalculável. Se o planeta 
o fascina, porque não 
experimentar?

É nosso? É para mim? 
É para ti? Quer seja “nós 
os dois somos um” ou 
“cada um é como cada 
qual”, deixe-se contagiar 
pelo espírito romântico do 
Tivoli. Viva a experiência 
a dois, porque os melhores 
momentos são para 
partilhar. se a ideia o seduz, 
porque não experimentar?



Porque uma experiência verdadeiramente marcante 
se faz de pequenos pormenores, não hesite em usufruir
dos nossos T/Services.

MAIS DO QUE SERVIÇOS, 
PORMENORES QUE VÃO 
DAR UM TOQUE ESPECIAL 
AO SEU EVENTO 

T/SERVICES





T/LIMOT/GIFT
 

T/CART/BED
Surpreenda a sua família
e amigos com um presente 
único e muito original.

Tenha a sua melhor noite
de sono e ascenda a um 
conforto e a um descanso sem 
paralelo. Um colchão “Luxury 
Spa Tranquility”, revestido 
a algodão 100% downproof 
e tecnologia DES (Dual 
Ergonomic System),
e uma selecção de roupa
de cama cuidadosamente 
pensada para lhe proporcionar 
o máximo bem-estar. 
Experimente a T/Bed, um 
exclusivo Tivoli. Bons sonhos.

Deixe-se guiar por um 
serviço único em simpatia, 
disponibilidade, conforto
e comodidade. O T/Car 
é um serviço de transfer 
onde a qualidade se alia 
ao seu bem-estar. Teremos 
todo o gosto em ir buscá-lo 
à cerimónia ou levá-lo até
ao aeroporto.

Se o serviço T/Car estava 
já preparado para lhe 
proporcionar o máximo 
conforto nas suas 
deslocações, com o T/Limo 
procuramos aliar o conforto 
ao luxo, desde o tipo
de veículo ao que encontra 
no interior. 

 



T/MESSAGET/BATHT/DRINKT/CARWASH
Com o nosso serviço T/Carwash, 
lavamos o seu carro enquanto 
está no hotel. Tudo para garantir 
o máximo conforto
na sua próxima viagem. 
Surpeenda os seus convidados 
com este serviço conveniente.

Delicie-se e refresque-se com 
uma bebida especialmente 
criada para si. Convidamo-lo
a saborear a T/Drink,
num momento inspirador
e de pura tranquilidade.

Esta é uma experiência 
revigorante, que promete iniciar 
o seu dia da melhor maneira.

Receba os recados sempre
e sem atrasos. Confirmações
de reservas, alterações de voo, 
lembretes de almoço, são 
apenas alguns exemplos 
do que poderá receber 
por SMS, da forma mais 
simples e conveniente para si. 



Informações e Reservas:
Direção de Vendas Tivoli Hotels & Resorts
T: + 351 213 932 670
E: sales@tivolihotels.com
Ou visite-nos em tivolihotels.com/pt/presentes

SPANTASTIC

ALMOÇO OU JANTAR :
uma refeição para uma pessoa, 
num dos seguintes restaurantes 
à escolha:

ALGARVE
Deck e Aqua Lounge (Tivoli Marina 
Portimão); Lacóbriga, Páteo Velho 
e Duna Beach (Tivoli Lagos); e Varanda 
(Tivoli Carvoeiro)
Bebidas incluídas (seleção Tivoli) nestes 
restaurantes.

LISBOA
Hipoppotamus (Tivoli Oriente), Brasserie 
Flo Lisboa (Tivoli Lisboa)
SINTRA
Monserrate (Tivoli Sintra)
COIMBRA
Tivoli Caffè (Tivoli Coimbra)

ALMOÇO OU JANTAR:
uma refeição para uma pessoa sem 
bebidas incluídas, num dos seguintes 
restaurantes à escolha: 

ALGARVE
EMO Gourmet (Tivoli Victoria) e Peppers 
(Tivoli Marina Vilamoura)
LISBOA
Terraço (Tivoli Lisboa)
SINTRA
Seteais (Tivoli Palácio de Seteais)

ALMOÇO OU JANTAR:
uma refeição para duas pessoas sem bebidas 
incluídas, num dos seguintes restaurantes
à escolha: 

ALGARVE
Deck e Aqua Lounge (Tivoli Marina Portimão); 
Lacóbriga, Páteo Velho e Duna Beach 
(Tivoli Lagos); e Varanda (Tivoli Carvoeiro)
LISBOA
Hipoppotamus (Tivoli Oriente), Brasserie Flo 
Lisboa (Tivoli Lisboa)
SINTRA
Monserrate (Tivoli Sintra)
COIMBRA
Tivoli Caffè (Tivoli Coimbra)

Uma hora de Rejuvenating Back Massage (30 
min. de massagem e 30 min. de relaxamento) 
num dos seguintes spas à sua escolha:

Elements Spa by Banyan Tree do Tivoli Victoria 
ou Angsana Spa by Banyan Tree do Tivoli 
Marina Vilamoura (ambos no Algarve em 
Vilamoura).

TAKE ME OUT / 30€ TAKE ME OUT PREMIUM / 50€
(1 pessoa)

TAKE ME OUT PREMIUM / 50€
(2 pessoas)

TIVOLI
WEDDING
GIFTS



SABE QUE NA TIVOLI 
HOTELS & RESORTS 
TAMBÉM TEMOS 
PRESENTES IDEAIS 
PARA ADICIONAR À SUA 
LISTA DE CASAMENTO, 
OU ATÉ MESMO 
OFERECER AOS SEUS 
FAMILIARES E AMIGOS?
Com preços a partir de 60€, 
ofereça noites de alojamento 
em formato voucher, válido 
por um ano, para oferecer ou 
usar quando quiser.

Informações e Reservas:
Direção de Vendas Tivoli Hotels & Resorts
T: + 351 213 932 670
E: sales@tivolihotels.com
Ou visite-nos em tivolihotels.com/pt/presentes

PERFECT NIGHT
CLASSIC 60€
· Tivoli Marina Portimão
· Tivoli Carvoeiro
· Tivoli Lagos
· Tivoli Sintra
· Tivoli Coimbra

PERFECT NIGHT 
PREMIUM 130€
· Tivoli Lisboa

PERFECT NIGHT 
EXCLUSIVE 160€
· Tivoli Victoria
· Tivoli Marina Vilamoura
· Tivoli Palácio de Seteais
 

PERFECT NIGHT
DELUXE 110€
· Tivoli Jardim

Poder-se-ão aplicar suplementos para
os meses de Junho a Agosto



PORTUGAL
ALGARVE
TIVOLI CARVOEIRO 
Contacto: Fia Magalhães
Telefone: (+351) 282 351 321 
Fax: (+351) 282 351 345 
E-mail: fia.magalhaes@tivolihotels.com 

TIVOLI MARINA PORTIMÃO 
Contacto: Cláudia Pinto 
Telefone: (+351) 282 460 218
Fax: (+351) 282 460 211 
E-mail: claudia.pinto@tivolihotels.com 

TIVOLI LAGOS 
Contacto: Luciana Rio 
Telefone: (+351) 282 790 079 
Fax: (+351) 282 790 345 
E-mail: grupos.htla@tivolihotels.com 

TIVOLI MARINA VILAMOURA 
Contacto: Ana Paula Santos 
Telefone: (+351) 289 303 330 
Fax: (+351) 289 303 339 
E-mail: paula.santos@tivolihotels.com 

TIVOLI VICTORIA 
Contacto: Teresa Anaya 
Telefone: (+351) 289 303 330 
Fax: (+351) 289 303 339 
E-mail: teresa.anaya@tivolihotels.com  

LISBOA
TIVOLI JARDIM 
Telefone: (+351) 213 591 000
Fax: (+351) 213 198 887
E-mail: groups.lisbon@tivolihotels.com 

TIVOLI LISBOA 
Telefone: (+351) 213 198 900
Fax: (+351) 213 198 887
E-mail: groups.lisbon@tivolihotels.com

TIVOLI ORIENTE 
Contacto: Anabela André 
Telefone: (+351) 218 915 335 
Fax: (+351) 218 915 427 
E-mail: anabela.andre@tivolihotels.com

SINTRA
TIVOLI SINTRA 
Contacto: Cristina Brandão de Mello
Telefone: (+351) 219 237 200 
Fax (+351) 219 237 245
 E-mail:cristina.bmello@tivolihotels.com 

TIVOLI PALÁCIO DE SETEAIS 
Contacto: Patrícia Gonçalves
Telefone: (+351) 219 233 200
Fax: (+351) 219 234 277 
E-mail: patricia.goncalves@tivolihotels.com  

CENTRO
TIVOLI COIMBRA 
Contacto: Sandra Bem 
Telefone: (+351) 239 858 300 
Fax: (+351) 239 858 345
E-mail: sandra.bem@tivolihotels.com

BRASIL
PRAIA DO FORTE - SALVADOR DA BAHIA
Tivoli Ecoresort Praia do Forte
Telefone: (+55) 071 3676 4016 
Fax: (+55) 071 3676 4017 
E-mail: eventos.htpf@tivolihotels.com  

SÃO PAULO
Tivoli São Paulo-Mofarrej 
Telefone: (+55) 11 3146 6405 
Fax: (+55) 11 3146 5901
E-mail: eventos.htsp@tivolihotels.com

CONTATOS



tivoliweddings.com


