Casamentos a dois

PENHA LONGA ELOPEMENTS

Elopements
Casamentos a dois
crie o seu pacote

______
-

Localização da cerimónia

-

Espumante / Champanhe

-

Bolo de Casamento

-

Opções de Menu

-

-

Uma celebração elegante e única para os
noivos com os standards do nosso serviço
The Ritz-Carlton.

Alojamento

Termos & Condições

Penha Longa Elopements
______

Uma memória para a vida, connosco.

Elopements
Casamentos a dois
crie o seu pacote

______
-

Localização da cerimónia

-

Espumante / Champanhe

-

Bolo de Casamento

-

Opções de Menu

-

Alojamento

-

Termos & Condições

Localização interior com luz natural

Localização exterior

__________

__________

€ 375,00 + IVA (23%)

€ 1.500,00 + IVA (23%)

Originalmente pertencente à Ordem dos Jerónimos e

Datado do século XIV, era utilizado como local de

parte integral do Mosteiro da Penha Longa, a Igreja

meditação e rezas. Com um lago interior, é o cenário

datada do século XV, é considerada Monumento

perfeito para a sua celebração de casamento.

Nacional. É a opção ideal para Casamentos Católicos

__________

dentro da propriedade.

Os valores apresentados acima incluem aluguer, taxa de limpeza, mesa e cadeiras (dentro das opções disponíveis).

Elopements
Casamentos a dois
crie o seu pacote

______
-

Localização da cerimónia

-

Espumante / Champanhe

-

Bolo de Casamento

-

Opções de Menu

-

Alojamento

-

Termos & Condições

Localização exterior

Localização interior com luz natural

Localização exterior

__________

__________

__________

€ 450,00 + IVA (23%)

€ 350,00 + IVA (23%)

€ 1,500,00 + IVA (23%)

Adjacente ao Palácio, este jardim é uma das

Sendo uma das salas do Mosteiro com

Nomeado em homenagem a São Gonçalo,

localizações mais idílicas para a celebração.

vista para os jardins, era originalmente

eclesiástico português, este jardim é rodeado

Virado para uma das fontes ou para o

utilizada como biblioteca do palácio.

pela Natureza. Em frente ao altar de São

mosteiro,

Tendo um teto e arcos esculpidos

Gonçalo ao lado do lago, ou no piso térreo

inspirados no estilo Barroco, e delicados

virado para a fachada do jardim, ambas as

vitrais, esta sala cria o perfeito ambiente

opções são especiais para a comemoração.

a

inesquecível.

ocasião

será,

certamente,

harmonioso para a celebração.
__________

Os valores apresentados acima incluem aluguer, taxa de limpeza, mesa e cadeiras (dentro das opções disponíveis).

Elopements
Casamentos a dois
crie o seu pacote

Caves Messias Bruto (D.O.C. Bairrada)
€ 21,00 + IVA (23%)

Perrier Jouet Grand Brut
__________
€ 93,00 + IVA (23%)

Sidónio de Sousa Brute Nature
__________
€ 25,00 + IVA (23%)

Reserve Ritz, Barons the Rothschild
__________
€ 96,00 + IVA (23%)

Sidónio de Sousa Bruto Rosé
__________
€ 27,00 + IVA (23%)

Mumm Rosé
__________
€ 99,00 + IVA (23%)

Murganheira Reserva (D.O.C. Tavora Varosa)
__________
€ 31,00 + IVA (23%)

Ruinart Brut
__________
€ 102,00 + IVA (23%)

Sílica Brut blanc de Noirs
__________
€ 37,00 + IVA (23%)

Ruinart Blanc de blanc
__________
€ 119,00 + IVA (23%)

Mumm Brut
__________
€ 80,00 + IVA (23%)

Moet & Chadon Ice
__________
€ 129,00 + IVA (23%)

Moet & Chadon Brut
__________
€ 89,00 + IVA (23%)

Dom Perignon
__________
€ 311,00 + IVA (23%)

Veuve Cliquot
__________
€ 89,00 + IVA (23%)

Perrier Jouet Belle Époque
__________
€ 317,00 + IVA (23%)

__________

______
-

Localização da cerimónia

-

Espumante / Champanhe

-

Bolo de Casamento

-

Opções de Menu

-

-

Alojamento

Termos & Condições

__________
Preço por cada garrafa de 75 cl. Este valor não inclui o serviço.

Elopements
Casamentos a dois
crie o seu pacote

______
-

Localização da cerimónia
2 andares redondos (apenas 1 é bolo verdadeiro)

-

Espumante / Champanhe

-

Bolo de Casamento

__________

€ 275,00 + IVA (23%)
Opções de recheio:
• Bolo Chiffon de chocolate e banana com creme diplomata de avelã e amêndoa

-

Opções de Menu

• Bolo de cenoura e nozes, recheio de cheesecake americano
• Financier de limão, feuilletine e lemon curd e creme de chocolate branco
• Pão de ló de chocolate branco, recheio de baunilha

-

Alojamento

-

Termos & Condições

__________

Flores, fitas, laços, cake topper, ou qualquer outro tipo de decoração não estão incluídos.

Elopements
Casamentos a dois
crie o seu pacote

______
-

Localização da cerimónia

-

Espumante / Champanhe

-

Bolo de Casamento

-

Opções de Menu

-

-

Alojamento

Termos & Condições

a life with you

a world for us

__________

__________

€ 180,00 + IVA (13%)

€ 225,00 + IVA (13%)

• Ferrero de foie gras, cannelloni de nori com toro e caviar, chip de batata ágria

• Turrón de foie gras com sal fumado, ovo d’ouro com caviar, tufado de sépia

com ovo de codorniz e óleo de chouriço

com cremoso de citrinos, bravas com aioli, camarão com aioli de yuzu

• Tártaro de carabineiro, cremoso de abacate, pele de frango crocante e maçã

• Presunto Pata Negra, gel de gaspacho de meloa cantaloupe, torricado de pão

verde

de Mafra com tomate

• Molejas, croquete de cozido minhoto, cremoso de batata doce, jus de vitela

• Usuzukuri de lavagante, terra de algas, tépido de ouriços do mar, lima caviar

• Peixe galo braseado, beterraba, avelã tostada e nage de ostras

e ar de kombu dashi

• Lombo de vitela em pó de azeitona, cherry mel confitado, batata brava e

• Escalope de foie, espuma de batata, caviar, jus de novilho

molho de tomilho

• Vieira braseada, talharim de rábano, caldo de tomate e azeite de coentros

• Limão de Sobreiro

• Tournedo de novilho Charolês, beringela fumada, echalote
échalote na brasa, jus de alecrim

• Serra de Sintra

• Kumquat
__________

Preço por pessoa, não incluindo bebidas.

• Pastry Extravaganza

__________

Preço por pessoa, não incluindo bebidas.

Elopements
Casamentos a dois
crie o seu pacote

______

52 metros quadrados com varanda
__________

Quarto espaçoso com cama king-size e varanda privada, onde pode usufruir da "RC Sleeping
Experience" com almofadas de penas, sobrecolchão, duvets e lençóis de algodão Egípcio. O
quarto possui uma luxuosa casa de banho de mármore, com chuveiro e banheira.

-

Localização da cerimónia

-

Espumante / Champanhe
62 metros quadrados com varanda

-

Bolo de Casamento

__________

Adicionalmente ao Quarto Deluxe, esta suite contempla espaço de sala de estar adicional e
uma melhor localização permitindo uma vista mais ampla do Resort.

-

Opções de Menu

-

Alojamento
112 metros quadrados com varanda
__________

-

Termos & Condições

Esta suite contempla uma sala de estar separada do quarto, uma varanda de 16 metros
quadrados com vista privilegiada de 180º sobre o Resort. Dispõe de uma casa de banho de
maior dimensão, um walk-in closet, e também uma casa de banho social permitindo receber
convidados na suite, mantendo a privacidade do quarto.

Elopements
Casamentos a dois
crie o seu pacote

______
-

Localização da cerimónia

-

Espumante / Champanhe

-

Bolo de Casamento

•

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

•

Estes valores não são aplicáveis às Épocas Festivas.

•

Venues/espaços, alojamento, comidas e bebidas estão sujeitos a disponibilidade aquando o pedido de reserva

•

O Penha Longa Resort deve ser contacto relativamente a tarifas de alojamento.

•

Parque de estacionamento incluído (aplicável apenas ao Penha Longa Resort, na zona de estacionamento do Mosteiro).

•

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

•

Confetis ou similares usados no exterior terão que ser biodegradáveis.

•

Qualquer sala para fins de Maquilhagem e/ou Cabeleireiro tem valor de aluguer adicional.

•

O Penha Longa Resort não é responsável por nenhum dos serviços mencionados abaixo, nem estão estão eles incluídos em nenhuma das
quotações apresentadas nesta brochura, salvo contratação deste(s) serviço(s) diretamente à Penha Longa Resort.

-

Opções de Menu

-

Alojamento

-

Termos & Condições

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licença de casamento
Celebrante de cerimónia
Wedding Planner
Fotógrafo/Videógrafo
Flores/Decoração
Transporte(s)
Cabelo & maquilhagem
Design gráfico e impressões
Audio-visuais e equipamento (incluindo mas não limitado a: iluminação, sistemas de som, DJ, pista de dança)
Artistas (incluindo mas não limitado a : cantores, dançarinos, músicos)
Outros.

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

