
Experience More Meetings  

Tivoli Victoria | Vilamoura | Algarve 



Costa Oeste da Europa 

Portugal Continental 

The Algarve 



Vilamoura | Algarve, o maior empreendimento de luxo da Europa 

A 15 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Faro 

7 campos de golfe 



“As instalações são excelentes, mas o que realmente fez dos nossos eventos um sucesso foi o fantástico 

nível de serviço” Towergate Insurance   

“O hotel é excelente e o serviço profissional e 

amigável foi uma grande vantagem” Sounds Commercial 



280 quartos incluindo 17 suites  - “O hotel é excecionalmente limpo, muito bem concebido e até mesmo os 

quartos mais básicos são luxuosos e espaçosos” Zwales (UK)   



8 salas de reuniões totalmente equipadas 

Capacidade máxima até 700 pessoas em plateia 



Mapas das Salas de Reunião 



Mapas das Salas de Reunião 



Capacidade das Salas de Reunião 



“As salas de reuniões, quartos e a oferta de comida e bebidas é tudo de primeira classe 

- e, acima de tudo, a equipa de vendas e operações é excelente” – Open Room Events  



“Eu adoro o pequeno-almoço e a comida no restaurante EMO” - Nike Golf 



“O que fazemos durante as nossas horas de trabalho determina o que temos; o que fazemos 

nas nossas horas de lazer determina o que somos.“ - George Eastman, Kodak Company Founder 



T / Experiences, desenhadas de forma a revelar o que de mais autêntico o Algarve tem para lhe oferecer 



 Wifi gratuito; 

 Salas de reuniões gratuitas; 

 Blocos e lápis; 

 Rebuçados nas salas de reuniões. 

 

Condições:  

 Válido apenas para grupos alojados no hotel 

Pacotes de Reuniões | Valor acrescentado à sua 

reunião 



10 Razões para o êxito da sua reunião no Tivoli Victoria 

1. O hotel com a oferta mais completa do Algarve para reuniões, Incentivos, lazer, 

conferências e golfe, apenas a 15 minutos do Aeroporto internacional de Faro; 

2. Vilamoura – o melhor resort turístico em Portugal e melhor destino para reuniões 

oferecendo marina, praia, vida noturna e golfe;  

3. Propriedade da Worldhotels Deluxe, com 280 quartos luxuosamente decorados; 

4. Centro de Conferências, com 8 salas de reuniões totalmente equipadas, altamente 

flexíveis; 

5. Excelentes, deliciosas e variadas opções de restauração e bebidas para todos os grupos 

e orçamentos; 

6. Equipas de MICE e banquetes altamente experientes – com uma atitude flexível e ideias 

inovadoras; 

7. Presença da mundialmente conhecida Banyan Tree Elements spa no hotel – os 

participantes podem relaxar e descontrair antes e depois; 

8. O campo de golfe Oceânico Victoria; 

9. Experiências locais exclusivas e originais com parceiros de confiança, para tornar o seu 

evento absolutamente único e inesquecível; 

10. Uma marca com mais de 80 anos de experiência a organizar eventos. 



Continuamos a colecionar...Prémios e Nomeações 
Reconhecimento da excelência do Tivoli Victoria 

 Zoover Highly Recommended, Zoover 2013 

 HolidayCheck Quality Selection, HolidayCheck 2013; 

 Prémio Chave de Ouro atribuído pelo guia “Boa Cama Boa Mesa” publicado pelo jornal 

Expresso, em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; 

 Restaurante Emo Gourmet recebe garfo de ouro do guia “Boa Cama Boa mesa” do jornal 

Expresso em 2012, 2013, 2014 e 2015; 

 Nomeação como hotel Expedia Insiders’ Select 2011 e 2012; 

 Melhor Projeto Imobiliário na categoria de Turismo, Prémios Nacionais do Imobiliário -  SIL 

2009; 

 Melhor Projeto Privado em 2009 na categoria de Novos Projetos Privados dos Prémios do 

Turismo de Portugal; 

 Certificado de excelência 2013 e 2014 atribuído pelo Trip Advisor; 

 Guest Review Awards 2013 e 2014 (Booking.com). 



Tivoli Victoria - Vilamoura 

Av dos Descobrimentos  

8125-309 Vilamoura  Algarve Portugal 

Contacto: Ana Paula Santos 

T: + 351 289 303 330 

E: paula.santos@tivolihotels.com 

www.tivolihotels.com/victoria 

www.facebook.com/tivolihotels  

 

Veja o nosso vídeo aqui 

http://www.tivolihotels.com/victoria
http://www.facebook.com/tivolihotels
https://www.youtube.com/watch?v=0oWaELgTP-0

