
 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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!  

 

  



 

 

 

Localizado em Vilamoura, no Algarve, o Tivoli Victoria é o expoente máximo do luxo e sofisticação. 
 
Este luxuoso hotel de 5* oferece uma vista deslumbrante sobre o campo de golfe Oceânico Victoria, o que lhe 
garante uma envolvência com o verde dos fairways, tornando o seu evento único e especial.  
Moderno e requintado, este hotel oferece para além de frondosos jardins, 2 piscinas exteriores e 8 salas modulares, 
que se adaptam a todo o tipo de eventos e com capacidade máxima para 1.000 pessoas.  
 
O hotel inclui ainda o primeiro Elements Spa by Banyan Tree de Portugal, da conceituada marca tailandesa Banyan 
Tree, onde os noivos e convidados se poderão entregar às terapias asiáticas e relaxar antes ou depois do grande dia. 
O espaço T/Kids é também ideal para entreter os hóspedes mais novos, e para os mais aventureiros, o hotel dispõe 
ainda de uma lista de T/Experiences que poderá propor aos seus convidados, como programa para conhecerem o 
destino de uma forma original e autêntica. 
 
Ao escolher o Tivoli Victoria para a realização do seu casamento, conta ainda com uma equipa de profissionais 
altamente qualificados e focados na plena satisfação dos noivos, e que de tudo farão para satisfazer qualquer detalhe. 
 

 
 

 



 

 

 

Ao realizar o casamento no Tivoli Victoria, os noivos receberão de oferta alojamento com late check-out, pequeno-
almoço no quarto e ainda uma garrafa de espumante no quarto.  
 
O hotel, com um total de 280 quartos, todos com varanda com vista jardim, vista golfe ou vista piscina, e aliam 
uma decoração sofisticada e elegante ao máximo conforto. Com capacidade máxima para 3 pessoas (mediante 
pedido de cama extra), todos os quartos estão equipados com ar condicionado, televisão LCD por satélite e cabo e 
cofre grátis.  
 
Outra proposta de alojamento, ideal para famílias ou grupos de amigos é o The Residences at Victoria, um 
empreendimento turístico de luxo, com apartamentos T2 e T3 e localizado mesmo à frente do hotel Tivoli Victoria. Os 
apartamentos combinam o conforto de uma “casa”, com um excepcional serviço de um hotel de 5 estrelas. 
Perfeitamente integrado na paisagem e rodeado por jardins, este empreendimento junto ao Tivoli Victoria, dispõe, 
entre outras facilidades, de 3 piscinas, ginásio, parque infantil, 2 bares de apoio e serviço de recepção e portaria 24 
horas.  
 
Quer optem por ficar alojados no hotel Tivoli Victoria, ou nos apartamentos The Residences at Victoria, os seus 
convidados beneficiarão ainda de 10% de desconto adicional sobre qualquer tarifa do dia disponível em 
www.tivolihotels.com  

 
 

 
 

http://www.tivolihotels.com/


 

 

 

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 em Vilamoura, sinagogas ou 
mesquitas no Algarve, que teremos todo o gosto em partilhar.  
 
Para cerimónias mais exclusivas (tanto religiosas como civis), no Tivoli Victoria temos espaços únicos que poderão 
proporcionar momentos verdadeiramente especiais: poderá realizar a cerimónia em frente à suite presidencial com 
uma vista soberba sobre os magníficos campos de golfe, nos jardins do hotel (jardim Continental), na maravilhosa 
piscina da Cascata, equipada com uma estrutura coberta para proteger do vento, no foyer do Centro de Congressos 
para uma cerimónia clean e elegante, e se for um aficionado de golfe porque não, tirar uma fotografia nos campos de 
Golfe Oceânico Victoria? 
 
Ao realizar a sua cerimónia no Tivoli Victoria, poderemos disponibilizar, uma lista de talentosos e experientes 
decoradores, disponíveis para o apoiar em todos os detalhes da organização da cerimónia que será certamente 
inesquecível. 
 

 
 
 

  



 

 

 

O Tivoli Victoria conta com espaços únicos para celebrar o cocktail do seu casamento. 
 
Cocktail no exterior: 
Com uma vista magnífica sobre a piscina e envolvido pelo fairway do campo de golfe Oceânico Victoria, o Terraço 
Pop junto à piscina e o Terraço no primeiro andar, tornam-se locais maravilhosos para eventos ao ar livre, ideais 
para observar o pôr-do-sol com os seus convidados. 
 
Cocktail no interior: 
Em frente à piscina e com uma zona lounge no exterior, sugerimos um cocktail descontraído no Pop Bar, ideal para 
fins de tarde mais resguardados, e com uma vista desafogada sobre o campo de golfe e jardins do hotel. 
 
Situado no último piso do hotel e com uma decoração contemporânea, o Restaurante Gourmet – EMO, oferece-lhe 
uma privilegiada vista panorâmica de 180º sobre o campo de golfe e os seus lagos. Tanto no interior como no seu 
exterior, proporcionará lindos finais de tarde com o magnifico pôr-do-sol Algarvio enquanto celebra com os seus 
convidados. 
 
Para casamentos de maior dimensão, o hotel dispõe ainda de um Centro de Congressos e Eventos com uma 
cascata no exterior, ideal para realizar grandes cerimónias com todo o glamour.  
 

 
 

  



 

 

 

No Tivoli Victoria temos diferentes espaços disponíveis para almoço ou jantar, que complementam cenários lindos, 
aliados a deliciosas propostas gastronómicas. 
 
Consulte os nossos Menus preparados especialmente pelo nosso Chef. São inteiramente personalizáveis, podendo-
se adaptar aos gostos mais exigentes dos convidados. Caso tenha alguma restrição alimentar, alergias ou preferência 
por alguma comida étnica, por favor informe-nos, pois teremos todo o gosto em adaptar o nosso menu para 
corresponder à sua preferência ou necessidade. 
 
No interior 
Situado no último piso do hotel com vista panorâmica de 360º, o Restaurante Gourmet - EMO, com capacidade 
máxima para 80 pessoas, torna qualquer refeição num momento único e especial. Para eventos de menor dimensão, 
mas que se pretendam reservados e que se alonguem pela noite dentro, poderá optar por reservar o restaurante em 
regime de exclusividade. 
Valor de Exclusividade –  2.000€/dia. 
 
Para casamentos de maior dimensão, pode ainda contar com os versáteis salões para casamentos no Centro de 
Congressos e Eventos com acesso ao exterior. A Sala Global e a Sala Continental, com vista para os jardins do 
hotel são totalmente modulares e adaptáveis a todo o tipo de eventos e reúnem todas as condições para proporcionar 
um momento especial. 
 
No exterior 
Para um casamento mais exclusivo, o hotel dispõe ainda de um espaço junto à piscina e ao bar da piscina, possível 
de ser reservado em exclusivo para si, mediante disponibilidade do hotel.  
 
A escolha do menu inclui ainda: 
- Oferta do menu de degustação aos noivos; 
- Impressão dos menus a colocar nas mesas; 
- Mesas, cadeiras, atoalhados e centros de mesa (selecção Tivoli)* 
- Estacionamento gratuito no parque privativo do Hotel (capacidade máxima dependente da ocupação do hotel) 
- Na compra do Bolo de Noivos, oferecemos a flute de espumante para acompanhar o corte do bolo. 
 
* A decoração das mesas poderá ser totalmente personalizada mediante interesse dos noivos e aprovação de um 
custo extra. Consulte a nossa Experience Team para mais sugestões. 
 

 
 

 



 

 

 

Quer opte por realizar a Festa no segundo piso no Restaurante Gourmet - EMO, quer opte por realizar no Pop Bar 
ou no Centro de Congressos e Eventos, 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 local escolhido.  
Os eventos realizados no Restaurante Gourmet – EMO e no Pop Bar, por se localizarem nas zonas públicas do 
hotel, têm a duração máxima até às 24h. 
Se pretende celebrar até de madrugada, opte por realizar a Festa numa das salas no Centro de Congressos e 
Eventos, com toda a privacidade, permitindo uma festa até às 5h. 
 
Animação: 
Conte com a nossa 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 nem 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 seu casamento no Tivoli Victoria, 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 que o possam desfrutar com todo o conforto e 
comodidade este dia.  
Consulte ainda a nossa T/Experience Room Moments, com uma decoração romântica ou em tons exóticos, ideal 
para surpreender quem mais gosta. O Tivoli Victoria dispõe ainda de um menu de banhos aromáticos, ideal para 
relaxar a dois, depois do grande dia. Consulte a nossa Experience Team para organizar todos os detalhes. 
 
E para tornar a sua noite, realmente inesquecível, poderá ainda escolher a Suite Presidencial para a sua noite de 
núpcias. Localizada no piso superior do hotel, a suite conta com uma área total de 250m², e com um privilegiado 
terraço com uma soberba vista panorâmica sobre o campo de golfe, e o mar. Com deck, jacuzzi, sofás e lounge 
beds, o terraço garante-lhe a exclusividade e privacidade que procura neste dia. Ideal para a noite de núpcias, mas 
também para um jantar privado no terraço, no dia antes ou depois da cerimónia, com os seus familiares ou padrinhos. 
 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

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: 

No grande dia, conte com a nossa Experience Team 

para a mimar da cabeça aos pés!   

Reúna as madrinhas e desafie-as para um “Day Spa” 

no Elements Spa. O programa ideal para descontrair 

antes da cerimónia, e que inclui 1 tratamento de spa 

por pessoa, acesso à vitality pool, sauna, banho 

turco e camas de pedra aquecidas.  

(Consulte os nossos descontos especiais para grupos) 

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 no Elements Spa, para o grande momento.  

Aceite ainda a nossa sugestão, e organize um passeio de 

veleiro para os seus padrinhos antes da cerimónia. Ideal 

para descontrair antes do grande dia, e passar um bom 

momento. 

Se preferir desportos menos radicais, sugerimos uma 

partida de golfe no campo Oceânico Victoria, desenhado 

pelo famoso Arnold Palmer.  

Diga-nos como gostaria de passar o seu dia, que de tudo 

faremos para o satisfazer. 

Para além disso, hotel coloca a sua disposição diversos tipos de serviços como: Internet banda larga, valet parking, 
cabeleireiro, limpeza de sapatos, lavandaria e tabacaria, tanto para os noivos como para os convidados. 
 

 

  



 

 

 

Caso pretenda manter as celebrações do seu grande dia, e proporcionar aos seus convidados um animado momento 
de convívio no dia seguinte, o Tivoli Victoria tem todo o prazer em ajuda-lo com algumas sugestões:  
 

 Um Barbecue no dia seguinte – ofereça aos seus convidados um delicioso e revigorante BBQ 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. Com entradas, saladas, buffet quente, sobremesas e bebidas incluídas, é 
a opção ideal para recuperar energias de forma descontraída no dia seguinte.  

 

 Um conjunto de T/Experiences que poderá propor aos seus convidados, para lhes revelarem o que de mais 
autêntico e original, Vilamoura tem para oferecer: Um divertido passeio de Trike, uma saída pela marina num 
veleiro ou iate, ou um passeio gastronómico pelo Mercado de Vilamoura. Consulte o nosso Experience Team 
para saber quais os programas disponíveis para animar a estadia dos seus convidados. 

 

 Os aficionados de Spa poderão aproveitar a oportunidade para experimentar as terapias ancestrais 
tailandesas, no Elements Spa by Banyan Tree. Com uma vitality pool com vista para os fairways do campo 
de golfe e um circuito de hidromassagem, e 7 salas de tratamento, é um espaço ideal para revitalizar corpo e 
mente. 

 

 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, para além de um espaço próprio T/Kids, temos 
um conjunto de babysitters dedicadas e atentas, capazes de cuidar dos seus convidados mais novos, com 
actividades preparadas para todas as idades. E para a festa ser também para os mais pequenos, temos 
contactos de Animadoras Profissionais. Quer seja para fazer pinturas, saltar sobre insufláveis ou fazer 
balões, a diversão é garantida para todos. 

 
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, para 
casamentos com mais de 50 convidados. 
 

 
 



 

 

 

Ao celebrar o seu casamento no Tivoli Victoria, 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 adicional sobre qualquer tarifa do dia disponível em www.tivolihotels.com  
 
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 Victoria  
Contacto: Teresa Anaya 
Telefone: (+351) 289 317 322 
E-mail: teresa.anaya@tivolihotels.com  
www.tivoliweddings.com  
 

 

http://www.tivolihotels.com/
http://www.tivoliweddings.com/

