EVENTOS - NORMAS
ANIMAÇÃO
Teremos todo o gosto em ajudar na contratação de
animação musical ou outra para os eventos. Os
pedidos deverão ser dirigidos ao departamento
comercial
COMIDAS E BEBIDAS
Não deverão entrar no hotel quaisquer alimentos
trazidos pelos organizadores ou seus convidados, sem
prévia autorização escrita da direção do hotel.
DECORAÇÃO
O nosso departamento comercial terá todo gosto
em ajudar, na escolha da decoração floral para o
evento. Das sugestões aqui apresentadas apenas as
Festas Temáticas incluem a decoração.
EQUIPAMENTO AUDIO-VISUAL
O fornecimento de equipamento audio-visual é
providenciado pelos nossos fornecedores e poderá
ser contratado através do nosso departamento
comercial
ENTRADA NA MURALHA
Informamos que o portão principal tem uma altura
de 3,20 m e de largura 3 m
ENCOMENDAS, EMBALAGENS E ARMAZENAGEM
O hotel poderá receber, em nome dos organizadores,
material a utilizar no evento. Por favor coordene a
coleta dos itens imediatamente após o evento, uma
vez que o Hotel não se responsabiliza por qualquer
estrago ou perda de qualquer artigo deixado nas
instalações durante ou após o evento. Todas as
entregas deverão estar etiquetadas, devidamente
,incluindo o nome do evento, o contato do
organizador, o nome do responsável do hotel e a data
do evento. Se for necessária assistência no
manuseamento do material o hotel cobrará uma
taxa de € 10.00 por empregado, por hora. Não serão
recebidas encomendas entregues à cobrança.

EVENTOS - NORMAS
ESTACIONAMENTO
Estão disponíveis 3 parques de estacionamento grátis
no perímetro do hotel
ESTRAGOS
O Hotel não é responsável por qualquer dano ou
perda de qualquer artigo, mercadoria ou pertences
nas instalações do Hotel antes, durante ou após o
evento. O anfitrião é responsável pelos danos
incorridos no hotel, incluindo danos envolvendo o
recurso a qualquer empresa independente
coordenada pelo anfitrião ou o seu representante.
FUMAR NAS SALAS
De acordo com a Lei Portuguesa, é proibido fumar
em qualquer área fechada.
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO
O hotel deverá receber o número aproximado de
pessoas que participarão nos eventos até 10 dias antes
do seu início. O número final de participantes
garantidos deverá ser comunicado até 2 dias úteis
antes do início do evento e será esse o número final
para efeitos de facturação. Se o número de presenças
nos eventos for superior ao garantido, a facturação
será feita de acordo. O hotel reserva-se, ainda, o direito
de mudar a(s) sala(s) reservada(s) se o número e
pessoas garantido for superior ou inferior ao
inicialmente previsto. Alguns menus são para um
mínimo de 30 pessoas.
PAREDES E TETOS
Nada deverá ser afixado a pavimentos, paredes, tetos
ou colunas com pregos, parafusos, pionaises, fita
adesiva ou outros meios para suspensão no teto ou
paredes. Todos os instrumentos de exposição
deverão estar afastados das paredes.
PREÇOS
Todos os preços incluem taxas.

EVENTOS - NORMAS
SERVIÇO LABORAL
Após as 00h00 uma taxa de 100€ por hora é
aplicada, correspondendo às horas noturnas.
SERVIÇO DE CATERING
Os menus apresentados contemplam a duração de
serviço de acordo:
- Coffee Break: 30 minutos
- Buffet: 4 horas
- A la carte: 3 horas
- Cocktail (Canapés): 30 minutos
- Cocktail (Live Station): 1 hora
Na ocasião do evento exceder o tempo estipulado,o
Hotel reserva o direito de atribuir um custo adicional.
SEGURANÇA
A presença de segurança antes ou durante os eventos
deverá ser comunicada e aprovada pelo hotel.
SINALÉTICA
Toda a sinalética deverá restringir-se às áreas
contratadas pelo cliente. O hotel reserva-se, ainda, o
direito de retirar qualquer sinalética que, pelo seu
tamanho, aspecto ou localização, não se adeqúe à
área onde está colocada.
TELEFONES
Estão disponíveis telefones no atrio conventual
Chamadas locais e de longa distância serão cobradas
de acordo com a taxa em vigor do hotel
UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DO HOTEL
Qualquer publicidade de eventos a decorrer no hotel,
requere conhecimento prévio e consentimento da
direção do hotel e deverá respeitar os standards e
refletir a qualidade do Hotel.

