SALA DE EVENTOS
MULTIUSOS
Com cerca de 70 m2 de área, climatizada e com acesso directo ao Bar Lounge, a Sala de Eventos Multiusos é o
espaço ideal para momentos de trabalho ou lazer que permite conciliar várias actividades e serviços disponíveis
na Academia de Golfe de Lisboa.
É possível realizar reuniões empresariais, acções de formação, apresentação de produtos, conferências,
workshops, bem como festas de aniversário, batizados ou outras comemorações festivas, com a realização de
almoços, lanches, cocktails e jantares.
Com capacidade até 90 pax sentadas em plateia para reuniões; até 70 pax para refeições sentadas e até 150 pax
em regime volante (usufruindo da Sala Multiusos e do Bar Lounge), aqui pode desfrutar de um local privilegiado
no centro de Lisboa, com parque de estacionamento gratuito e rápido acesso a todos os pontos de entrada e
saída da cidade.
Regime *

€/pax

(entre as 8h-18h)

(mín. 12 pax)

Dia inteiro
(8 horas)

10,0€

Meio dia
(4 horas)

7,5€

Por hora extra

2,5€

Inclui

•
•
•
•

Wifi
Água p/ pax
Projector
Parque até 96 viaturas

Cakes &
Breaks (30’)

€/pax

Refeições

Coffe Cake

5,0€

Menu executivo
(almoço dias de
semana)

Coffe Break
Pitch

7,5€

Menu Internacional
(almoço e jantar)

Coffe Break
Putt

8,5€

Menu Japonês
(almoço e jantar)

€/pax

17,5€
25,0€
(a partir
de)
27,5€
(a partir
de)

* Mínimo de 4 horas seguidas. A partir das 18h, feriados e fins de semana, preço da Sala Multiusos sob consulta.

Não inclui: Tela de Projecção (80€/dia) | Metaplan (50€/dia) | Flipchart (50€/dia) | Recargas Flipchart (20€/bloco)

Cakes & Breaks
_Coffe Cake – Café,chás, sumo de laranja e bolo caseiro.
_Coffe Break Pitch – Café, chás, sumo de laranja, sanduiches de fiambre e queijo e bolo caseiro.
_Coffe Break Putt – Café, chás, sumo de laranja, sanduiches de fiambre e queijo, bolo caseiro e cesto de frutas.

Refeições
_Menu Executivo (com sobremesa) – Couvert, sopa, prato principal, 1 bebida a copo, sobremesa e café.
_Menu Internacional e Japonês – (ver as propostas disponíveis em “Ementas de Grupos”).
Considerações Gerais das Propostas:
• Valores apresentados incluem IVA à taxa legal.
• Caso o horário acordado seja ultrapassado, será cobrada uma taxa adicional por hora de 2,5€/pax.
• Reserva preferencial com 5 dias úteis de antecedência. Proposta válida por um período de 30 dias.
• As reservas são garantidas e priorizadas mediante sinalização até 50% do valor total para o IBAN PT50
0033 0000 4550 6751 3030 5 – Banco Millennium BCP, em nome de Colina Suplente – Golf, Restauração,
Comércio e Serviços, Lda. | NIF: 514427779 (Envio de comprovativo por email).
• Mínimo de 12 pax para o aluguer da Sala de Eventos Multiusos.
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