
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planear um casamento pode ser uma tarefa complexa e morosa.  Na Tivoli Hotels & Resorts queremos que essa 

organização seja o menos stressante possível, e que se sinta acompanhado em todo o processo – o nosso 

compromisso é que aproveite o Seu Dia de Sonho e proporcione aos seus convidados, uma experiência memorável!  

Na Tivoli conta com: 

 

#1 - Um vasto leque de hotéis, privilegiadamente localizados em Portugal e no Brasil, com o cenário perfeito para 

qualquer tipo de casamento: do mais requintado palácio, a hotéis urbanos e citadinos no centro da cidade, bem como 

resorts descontraídos para um casamento na praia. 

 

#2 – Uma equipa de Wedding Managers altamente treinadas para antecipar qualquer necessidade que possa surgir. 

A celebrar casamentos há mais de 80 anos, podemos dar assessoria nas mais diferentes áreas.  

 

#3 – Dedicados e talentosos parceiros (fotógrafos, músicos, decoradores, cabeleireiros e maquiadoras, 

animadores, babysitters…) que podem apoiá-lo em todos os detalhes do grande dia.  

 

#4 – Propostas gastronómicas totalmente personalizáveis e elaboradas sob supervisão do nosso Chef Executivo 

Luís Baena, que podem ser testadas gratuitamente pelos noivos.  

 

#5 – Facilidade de reserva e transparência de preço – no website tivolihotels.com, os seus convidados podem 

reservar directamente e sem complicações, com tarifas preferenciais e exclusivas.  

 

#6 – Originais T/Experiences que lhe revelam  o que de mais autêntico e original cada destino tem para oferecer.  

Ideias para entreter os seus convidados, ou para viver a dois antes ou depois do Grande Dia. 

 

#7 – Pacotes especiais, criados com o objectivo de facilitar as suas escolhas, e que incluem a oferta da noite de 

núpcias no hotel, com late check-out e pequeno almoço no quarto, o transfer para o aeroporto e oferta de vouchers de 

alojamento por cada 50 convidados. 

 

#8 – Especiais condições também na Lua de Mel. Quer escolha um hotel Tivoli, ou qualquer hotel membro da 

Global Hotel Alliance, garantimos um atendimento personalizado e as melhores condições para o início da vida a dois.  

 

 

Aceite a nossa sugestão e conte com a Tivoli para a celebração do grande dia!  

 

 

 



 

 

Mais que um hotel de cinco estrelas, um palácio luxuoso e romântico que nos transporta para o requinte e a 
envolvência da arquitectura de século XVIII. Na encosta da Serra de Sintra, vila Património Mundial da UNESCO, 
com vista sobre o castelo dos Mouros e o Palácio da Pena, deixe-se levar por um cenário de luxuriantes jardins e 
sinta-se a sonhar acordado.  
 
O romantismo do Tivoli Palácio de Seteais empresta a qualquer casamento a aura de sonho e o cenário idílico para 
que o evento seja inesquecível. Pode fazer deste dia só para si, um Palácio só para si. Este hotel de 30 quartos, 
permite abrir em exclusivo para si e para os seus convidados. 
 
O Tivoli Palácio de Seteais acolhe com facilidade qualquer tipo de eventos, adaptando o seu espaço e serviços às 
mais variadas necessidades e com uma equipa dedicada e focada em tornar este dia, o dia mais especial da sua vida. 
 

 
 

 

 



 

 

Pode reservar o hotel em Exclusividade para o seu evento, podendo usufruir do total dos 29 Quartos e 1 Suite para 
os noivos, todas as salas e salões, jardins, piscina, e serviços do hotel, até às 5h00 no máximo. A exclusividade do 
evento inclui pequeno-almoço no dia seguinte até às 12:00h. 
Valor da Exclusividade – 20.000,00€ 
  
Para eventos sem qualquer exclusividade do hotel, os noivos poderão desfrutar de alojamento gratuito na Suite 
(oferta válida para casamentos com pelo menos 100 pessoas), e os convidados de 10% de desconto no alojamento, 
sobre a melhor tarifa do dia. Para não incomodar os restantes hóspedes do hotel, a música terá de terminar às 23.00h 
e a festa às 23.30h. 
 

 

 

  



 

 

 

Conte com a nossa Experience Team para o apoiar na organização de todos os detalhes do seu dia. Se procura sítios 
para organizar a cerimónia religiosa, temos uma lista de Igrejas, Mesquitas, Sinagogas em Sintra que teremos todo 
o gosto em partilhar.  
Para cerimónias mais exclusivas (tanto religiosas como civis), no Tivoli Palácio de Seteais temos espaços únicos 
que poderão proporcionar momentos verdadeiramente especiais: Poderá realizar a cerimónia nos jardins do hotel, 
com o Palácio como pano de fundo, no Salão Nobre com lindíssimos frescos ou nos jardins da Meia Laranja com 
uma vista soberba sobre Sintra. 
 

 
 

  



 

 

 

O Tivoli Palácio de Seteais conta com espaços lindíssimos para celebrar o cocktail do seu casamento.  
 
NO INTERIOR  
Neste Palácio do século XVIII, existem 3 luxuriantes salas decoradas com ricos frescos que podem ser o espaço ideal 
para o seu cocktail de casamento. Com capacidade máxima de 250 pessoas, os cocktails servidos ao longo dos 
corredores palacianos, salões com mobiliário de invulgar riqueza fazem de qualquer evento, um verdadeiro conto de 
fadas. 
 
NO EXTERIOR 
Frondosos jardins com vista para a Serra de Sintra, fazem do Tivoli Palácio de Seteais um local único para eventos ao 
ar livre. Com labirintos de arbustos, bem ao estilo palaciano do século XVIII, as cameleiras, os limoeiros e toda a flora 
do jardim, proporcionarão lindos cenários para o seu cocktail. 
 

 
 

 

  



 

 

 

O Restaurante Seteais, decorado com frescos e pinturas, tem uma vista magnífica sobre os jardins e a Serra. Com 
capacidade máxima para 120 pessoas sentadas, torna qualquer refeição num momento único e especial. 
Consulte os nossos Menus (preços a partir de 155.00€ por pessoa), e deixe-se levar pelas propostas gastronómicas 
do nosso Chef.  
 
NO EXTERIOR  
A esplanada no exterior, com a vista para os jardins, limoeiros, e piscina é um óptimo espaço para receber os seus 
convidados. Com uma estrutura coberta para proteger do vento, poderá escolher o Terraço como espaço para o seu 
casamento durante todo o ano. 
 
A ESCOLHA DO MENU INCLUI: 
- Cocktail (bebidas e canapés) 
- Almoço/jantar e suplemento de bebidas 
- Serviço de café e chá com petit fours ou brigadeiros 
- Bolo de Noivos e espumante 
 
E AINDA: 
- Almoço de Prova para 2 pessoas 
- Impressão dos menus 
- Quadro com plano de sala e mesas, marcadores de mesa  
- Mesas, cadeiras e atoalhados (selecção Tivoli)* 
- Estacionamento gratuito no parque privativo do Hotel, cuja capacidade máxima está dependente da ocupação do 
hotel.  
 
* A decoração das mesas poderá ser totalmente personalizada mediante interesse dos noivos e aprovação de um 
custo extra. Consulte o nosso ExperienceTeam para mais sugestões. 
 

 
 



 

 

 

Quer opte por realizar a Festa num dos nossos salões, quer opte por realizar no exterior nos frondosos jardins, a 
garantia é a de um ambiente único para uma celebração animada. 
Consulte o nosso Menu, com as melhores propostas de bebidas para acompanhar os seus convidados pela noite 
dentro. 
  
A duração da festa dependerá do acordo de exclusividade (ver pag.1) 
 
ANIMAÇÃO: 
Conte com o nosso Experience Team para o apoiar na organização de uma festa inesquecível. Dispomos de uma lista 
de serviços e de parceiros nas mais variadas áreas que poderão apoia-lo em qualquer pedido: Desde DJs, bandas, ou 
música clássica, fotógrafos, actores e aderecistas, o entretenimento está garantido e não queremos que nada falte 
nesta data especial. 
 

 

  



 

 

 

Ao realizar o casamento para pelo menos 100 pessoas no Tivoli Palácio de Seteais, os noivos recebem de oferta a 
noite de alojamento gratuita no hotel, com late check-out no dia seguinte e pequeno-almoço no quarto. Para tornar a 
noite ainda mais especial, consulte a nossa T/Experience Room Moments, com uma decoração romântica ou em 
tons exóticos, ideal para surpreender quem mais gosta.  
Para que comecem o primeiro dia de casados da melhor forma, o Tivoli Palácio de Seteais oferece ainda o pequeno-
almoço no quarto, para que o possam desfrutar com todo o conforto e comodidade. 
 

 

 

 
 

Porque queremos que nada fique por tratar neste dia especial, temos um conjunto de serviços pensados para Ela e 
para Ele, para que possam viver este momento com todas as mordomias que merecem: 

Conte com o nosso Experience Team para a mimar da 
cabeça aos pés! Temos todos os serviços necessários 
e uma rede de talentosos parceiros, para a preparar 
neste grande Dia – cabeleireiros, maquilhadoras, 
massagistas, refeições ligeiras… Queremos que se 
sinta no seu melhor, e por isso tratamos de tudo para 
que não tenha de pensar em nada. 

Para o noivo, podemos preparar um encontro mais 
resguardado entre padrinhos e amigos, para um momento 
de descontracção antes da cerimónia. Acompanhado por 
uma refeição ligeira, ou com uma sessão de massagens de 
relaxamento, para o grande momento. Diga-nos como 
gostaria de passar o seu dia, que de tudo faremos para o 
satisfazer. 
 

  

 



 

 

 

Caso pretenda manter as celebrações do seu grande dia, e proporcionar aos seus convidados um animado momento 
de convívio no dia seguinte, o Tivoli Palácio de Seteais tem todo o prazer em ajuda-lo com algumas sugestões:  
 
Um brunch no dia seguinte – ofereça aos seus convidados um delicioso e revigorante brunch no dia seguinte, que 
poderá ser organizado na esplanada ou no restaurante do hotel, ideal para reunir a família e os amigos depois da 
grande Festa. Consulte o nosso Experience Team para saber todos os detalhes do menu.  
 
Um conjunto de T/Experiences que poderá propor aos seus convidados, para lhes revelarem o que de mais autêntico 
e original, a vila de Sintra tem para oferecer: Passeios de charrete, um piquenique na serra, um passeio de helicóptero 
sobre a costa, ou visitas guiadas pelos Castelos e Palácios de Sintra, são apenas algumas das nossas sugestões. 
Consulte o nosso Experience Team para saber quais os programas disponíveis para animar o fim-de-semana dos 
seus convidados. 
 
Para as crianças: Queremos que os mais pequenos se sintam acompanhados durante todo o dia do seu casamento. 
Quer seja durante a festa, quer no dia seguinte, temos um conjunto de babysitters dedicadas e atentas, capazes de 
cuidar dos seus convidados mais novos, com actividades preparadas para todas as idades.  
 
Transfer de regresso ao aeroporto – garanta o regresso dos seus convidados, com todo o conforto e comodidade, 
através do nosso serviço T/Car. Relembramos que este serviço está incluído de forma gratuita para os noivos.  
 

 



 

 

 

Ao celebrar o seu casamento no Tivoli Palácio de Seteais, beneficia de condições preferenciais na Lua-de-mel, em 
qualquer hotel do grupo Tivoli Hotels & Resorts. Aceite a nossa sugestão e aproveite para reservar o hotel com pelo 
menos 10% de desconto sobre a melhor tarifa do dia. 
 
Tivoli Ecoresort Praia do Forte – Salvador da Bahia 
No Brasil, a norte de Salvador da Bahia, encontra-se um lugar idílico para os amantes do eco turismo no Brasil, da 
beleza e do luxo. O Tivoli Ecoresort Praia do Forte é um hotel 5 estrelas na Bahia, onde a arquitectura natural está em 
perfeita harmonia com a paisagem exuberante e a biodiversidade envolventes. 
Aqui encontrará o destino tropical perfeito para uma lua-de-mel de sonho. Deleite-se com a vasta oferta de 
tratamentos de bem-estar do Thalasso SPA e relaxe pelos coloridos jardins e piscinas naturais de Vila Praia do Forte. 
A cozinha exclusiva dos restaurantes do resort promete uma viagem gastronómica por sabores exóticos, com um 
toque de mar e côco! 
 
Consulte a nossa Experience Team e faça já a sua reserva. 
 

 
 
Tivoli Palácio de Seteais  
Patrícia Gonçalves / Luisa Catalão  
Telefone: +351 219 233 200 
E-mail: patricia.goncalves@tivolihotels.com  / luisa.catalao@tivolihotels.com 
www.tivoliweddings.com  
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