
Situado numa localização idílica, o centro de Conferências do Evolutee Hotel proporciona as condições 

perfeitas para os eventos da sua empresa. Poderá escolher entre seis salas de conferências espaçosas, 

totalmente equipadas e com luz natural.

Pacotes de reunião

PACOTE DIA INTEIRO

•  1 sala de reunião com luz natural, no set-up

 desejado*

•  Águas, blocos e canetas 

•  Tela e projetor da sala 

•  1 Flipchart 

•  2 Coffee breaks (manhã e tarde)*

•  1 Almoço Set-menu ou Buffet sugestão

 do Chef com bebidas incluídas – águas, 

 refrigerantes, café ou chá, servido no nosso 

 Restaurante Cobalt*

DESDE:€60

PACOTE MEIO DIA

•  1 sala de reunião com luz natural, no set-up

 desejado*

•  Águas, blocos e canetas 

•  Tela e projetor da sala 

•  1 Flipchart 

•  1 Coffee break (manhã OU tarde) *

•  1 Almoço Set-menu ou Buffet sugestão

 do Chef com bebidas incluídas – águas, 

 refrigerantes, café ou chá, servido no nosso 

 Restaurante Cobalt*

DESDE: €52

RESERVAS E INFORMAÇÕES:

Cabeço da Serra, Vau, Óbidos, Portugal  |  Phone: +351 262 965 220  
sales@royalobidos.com  |  www.evoluteehotel.com



Outras informações importantes:

•  Pé direito das salas: 3,30m

•  Medidas das mesas de trabalho Escola: 182cm x 45cm

(mesas escola)

•  Dispomos de 8 módulos de palco (1.83mx2.44m; 40cm 

altura c/ 1 acesso escadas) – 50€ por modulo, por dia

•  Dispomos de 5 flipcharts – 15€ cada, por dia

As medidas da tela de projecção: 2,23m x 3m formato 16:9

•  As medidas do púlpito (1 unidade) – 25€ por dia

Altura (de frente, já contabilizando a parte mais alta): 1,36 m

Largura: 0,65 m e Profundidade: 0,63 m

•  PROJECTORES: Optoma EH501 - 5000 Lumens, 

Resolução 1080p; Ligação HDMI e/ou VGA. 

Possibilidade de realizar projecção em simultâneo em 

2 ou 3 salas. 

Projecção e respectivas medidas:

LARGURA x ALTURA  

16:9 = 2.90m x 1.44m

LBX= 2.58m x 1.58m

4:3 = 1.95m x 1.43m

AUTO= 2.55m x 1.43m

NATIVO=2.57m x 1.43m

Notas*:

•  Disponibilidade para o Set-up desejado – mediante

capacidade da sala disponível;

•  Coffee breaks incluídos em pacote de reunião são

 compostos por: Café, Seleção de Chás e Infusões, 

Leite, Água Minerais, Sumos de Fruta, Selecção de

 mini pastelaria, Selecção de mini sanduiches;

•  Almoço Buffet disponível apenas a partir de 30 ou

mais pessoas; 

•  Refeição em sala privada está disponível para um

mínimo de 50 pessoas. Para grupos inferiores a 50

pessoas aplica-se um suplemento – Sob consulta.

Adicionais:

•  Breakouts: Disponibilidade e preço sob consulta;

•  Pacotes de reunião e/ou Aluguer de sala NÃO

contemplam sistema de som nem outro material

audiovisual que não indicado na descrição do pacote 

ou proposta – 250€ (sistema de som com 2

microfones sem fios – preço por dia, por sala para 

um máximo de 2 salas). Não inclui técnico permanente, 

o mesmo terá custos mediante consulta;

•  Drinks station permanente na sala de reunião – 7€ por

pessoa por dia: Café, Selecção de Chás e Infusões,

•  Água Minerais, Sumos de Fruta;

•  Para adicionar máquina café expresso na sala de

reunião: 1,50€ por cápsula consumida.

RESERVAS E INFORMAÇÕES:
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