
Pacotes de Reunião
No Evolutee Hotel Royal Óbidos formulamos uma proposta adaptada às suas necessidades, seja no tipo 

de reunião, de evento, do número de participantes ou relativamente a outra necessidade específica.  

Temos a certeza que aqui encontrará um espaço adequado ao seu evento. 

DESDE:

Por Pessoa / MÍn.: 15 pessoas

€52

      INCLUI: 

• Meio dia em sala de reunião com Luz natural

• Blocos de notas, canetas e águas minerais na sala

• Projetor, tela e flipchart

• 1 Coffee break

• Almoço Set menu de 3 pratos sugestão do Chef, 

com águas minerais, refrigerantes e café

• Internet wifi gratuita em todo o Hotel

• Estacionamento coberto gratuito

PACOTE MEIO DIA

      INCLUI: 

• Dia completo em sala de reunião com Luz natural

• Blocos de notas, canetas e águas minerais na sala

• Projetor, tela e flipchart

• 2 Coffee breaks

• Almoço Set menu de 3 pratos sugestão do Chef, com 

águas minerais, refrigerantes e café

• Internet wifi gratuita em todo o Hotel

• Estacionamento coberto gratuito

PACOTE DIA INTEIRO

DESDE:

Por Pessoa / MÍn.: 15 pessoas

€60
RESERVAS E INFORMAÇÕES:

sales@royalobidos.com

Tlf: +351 262 240 220, Cabeço da Serra, Vau, Óbidos, Portugal

www.royalobidos.com



RESERVAS E INFORMAÇÕES:

sales@royalobidos.com

Tlf: +351 262 240 220, Cabeço da Serra, Vau, Óbidos, Portugal

www.royalobidos.com

ADICIONE:
• Bebidas alcoólicas à refeição por 4€ por pessoa, 

por dia (cerveja e vinhos branco e tinto selecionados 

da nossa garrafeira)

• Máquina de café expresso nos coffee breaks - 

1,50€ por pessoa, por coffee break

NOTAS:
• Set-up desejado pelo cliente - Plateia, escola, cabaret, mesa 

única, U-shape.

• Os coffee breaks incluídos em pacote de reunião são compostos 

por: café, seleção de chás e infusões, leite, águas minerais, 

sumos de fruta, bolo caseiro, biscoitos e seleção de 2 

sanduíches do Chef.

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

• 430m2 de salas de conferência modelares e com luz 

natural

• Pé direito das salas: 3,30m.

• Telas de projeção: 2,23m X 3m.

• Projetores: Optoma EH501 - 5000 Lumens, 

Resolução 1080p; Ligação HDMI e/ou VGA.

• Possibilidade de projeção em simultâneo em 2 ou 3 

telas, com ligação VGA. 

• Aluguer de flipcharts, módulos de palco, púlpitos - 

preços sob consulta.

• Sistemas de som e luzes, sistemas de projecção e 

técnicos permanentes em sala - preços sob consulta.

• Grande rede de parceiros de qualidade e confiança.


