Pedidos de Casamento

PENHA LONGA

O cenário mais que perfeito e romântico para o pedido e fazer a pergunta:

“Queres

casar comigo?”

Deixe-nos criar o cenário à luz das velas, mais romântico alguma vez imaginado, dando-lhe
os créditos de toda a ideia.
Trabalharemos ao seu lado para planeá-lo à perfeição. Será tão romântico tanto como uma
surpresa para o amor da sua vida. O seu pedido de casamento pode ser simples e íntimo,

ou uma experiência única e inesquecível, podendo ser totalmente personalizada
à sua visão, qualquer que seja a sua ideia iremos torná-la real!
Numa das novas suites do hotel com uma vista desafogada da deslumbrante
Serra de Sintra e do Mosteiro da Penha Longa, o “ Queres casar comigo?”
será a única coisa com que terá que se preocupar.
Deixe-nos partilhar esta ocasião consigo e providenciar-lhe a si e à sua futura noiva/seu futuro noivo
uma experiência especial e ímpar. Queremos fazer parte do primeiro passo do resto das vossas vidas.

Torne o sonho dela/dele real!

PACOTE

Once in a lifetime

1 noite de alojamento com jantar
inclui para 2 pessoas:
- jantar (menus meia pensão – bebidas não incluídas)
- pequeno almoço servido no quarto

uarto Deluxe: € 1.002,58 + IVA

• em

Fotógrafo

•

preço do pacote incluindo IVA: €1.193,90

inclui:
- galeria online para download
- 8 fotografias impressa em papel fine art

• em

Suite Executiva: € 1.192,58 + IVA
•

1 garrafa de Espumante

preço do pacote incluindo IVA: €1.395,30

Murganheira Reserva
Decoração
inclui:

• em

Suite Cascais: € 1.207,58 + IVA
•

preço do pacote incluindo IVA: €1.411,20

- arco dourado com decoração floral *
- letras brancas CASA COMIGO *
- decoração com velas *
- banheira com pétalas de rosa *

* por favor contacte-nos para informações adicionais, design e fotografias da decoração incluída

Ao valor apresentado acresce IVA à taxa legal em vigor.

PACOTE

Our whole lives

1 noite de alojamento com jantar
inclui para 2 pessoas:
- jantar (menus meia pensão – bebidas não incluídas)

- pequeno almoço servido no quarto

Fotógrafo
inclui:

• em

- galeria online para download

•

- 8 fotografias impressa em papel fine art

1 garrafa de Champanhe
Perrier Jouet Grand Brut Champagne

Suite Executiva: € 1.628,18 + IVA

• em

morangos com chocolate

preço do pacote incluindo IVA: €1.924,00

Suite Cascais: € 1.750,82 + IVA
•

preço do pacote incluindo IVA: €2.054,00

Decoração Premium
inclui:
- arco tamanho premium com decoração floral *
- letras CASA COMIGO de 42 cm de altura em MDF *

- decoração com velas*
- banheira com pétalas de rosa *
*por favor contacte-nos para informações adicionais, design e esboço da decoração incluída

Ao valor apresentado acresce IVA à taxa legal em vigor.

PERSONALIZE

One of a kind

a sua ideia ‘one of a kind’
Deixe-nos criar e tornar a sua visão real.
Iremos planear e esboçar a ideia e, finalmente, torná-la real!
• Fotógrafo: a partir de: € 225
•

inclui:
•

galeria online para download

•

8 fotografias impressa em papel fine art

• Espumante/Champanhe:

• Decoração floral e velas: a partir de: € 265

• Murganheira Reserva Sparkling Wine: € 31
• Perrier Jouet Grand Brut Champagne: € 93
• Moet & Chandon Ice: € 129
• Dom Perignon: € 311

• Morangos com chocolate: € 11
• Caixa de 6 chocolates Penha Longa: € 15

• Alojamento:
• para opções de alojamento, por favor contacte-nos para informações de tarifas
Ao valor apresentado acresce IVA à taxa legal em vigor.

PACOTES

Condicoes
,

•

IVA: a todos os valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

•

O Penha Longa requer confirmação com um mínimo de 2 semanas de antecedência.

•

Os pacotes são obrigatoriamente 100% pré pagos até 2 semanas antes da data escolhida.

•

Estes pacotes são aplicáveis de novembro a abril. Por favor note que todos os valores são ‘a partir
de’.

•

Alojamento, comidas e bebidas, e outros serviços (fotógrafo, decoração floral, e outros) estão
sujeitos a disponibilidade aquando o pedido de reserva.

•

O Penha Longa Resort deve ser contacto relativamente a tarifas de alojamento para o pacote
‘One of a kind’.

•

Parque de estacionamento incluído.

•

Não é autorizada a utilização de Drones ou qualquer equipamento de filmagem aérea.

•

Confetis ou similares usados no exterior terão que ser biodegradáveis.

OBRIGADA

Thank you

Para detalhes adicionais ou uma proposta
personalizada, por favor contacte:
DEPARTAMENTO DE VENDAS
Ana Correia
Wedding Sales Manager
Tel: +351 219 249 060
E-mail: ana.correia@penhalonga.com
wedding.penhalonga@penhalonga.com

PENHA LONGA

www.penhalonga.com

