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 80 pax sentadas em plateia para reuniões; até 72 pax para refeições sentadas (em 6 mesas
redondas x 12 pax); e até 100 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.
Horário

Regime

Nº Horas

€/pax

Valor Mínimo

1/2 dia

4 horas

8€

160 €

dia inteiro

8 horas

12 €

240 €

Entre as 9h-18h*

Inclui
Wifi
Água/pax
Parque até 96 viaturas

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

Não inclui: Tela de Projecção (80€/dia) | DataShow (50€/dia) | Metaplan (50€/dia) | Flipchart (50€/dia) | Recargas de
Flipchart (20€/bloco) | Blocos/Folhas A4 e Canetas/Lápis (sob consulta)

Coffee Breaks (30min):
_Break 1 – Café, Chás, Sumo de Laranja e Bolo Caseiro. 6,00€/pax
_Break 2 – Café, Chás, Sumo de Laranja, Mini-Sanduiches de Fiambre e Queijo. 7,50€/pax
_Break 3 – Café, Chás, Sumo de Laranja, Mini Croissants de Fiambre e Queijo. 8,50€/pax
Adições aos Coffe Breaks:
Cesta de Frutas (+1€/pax); Leite (+1€/pax); Mini-Pastelaria (+1,5€/pax); Iogurtes Liquidos de Aromas (+1,5€/pax)
Refeições:
_Menu Executivo – Couvert, sopa, prato principal, 1 bebida a copo, sobremesa e café. 16,50€/pax
Extras: Sobremesa do dia (3,00€/pax); Suplemento de bebidas (3,00€/pax)
_Menus de Grupo – (ver propostas disponíveis em “Ementas de Grupos”, a partir de 27,50€/pax
Considerações Gerais das Propostas:
• Valores apresentados incluem IVA à taxa legal.
• Valores do aluguer da Sala equivalentes a um mínimo de 20 pax.
• Caso o horário acordado seja ultrapassado, será cobrada uma taxa adicional por hora de 2,5€/pax.
• O nº final de pessoas terá de ser confirmado com 5 dias úteis de antecedência, assim como os serviços
de coffee break; almoços; e as necessidades de aluguer de equipamentos e/ou outros materiais.
• 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).
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MULTIUSOS
ALERTAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO:
• Não é permitida a utilização de:
_fita cola dupla face; bostik; colas; silicones; pregos ou qualquer outro tipo de material de fixação que
contribua para a sujidade e/ou deterioração do mobiliário e das paredes.
• Em caso de incumprimento, ficará sujeito ao pagamento do valor dos prejuízos causados mediante
orçamento de reparação.
• Caso pretenda trazer algum fornecedor externo, fica sujeito a aprovação prévia da AGL, com indicação
por escrito de: nome e contacto do fornecedor; materiais que pretende trazer; tempo necessário para
preparação da montagem e desmontagem.
• A montagem e desmontagem é da responsabilidade do organizador/fornecedor do evento, o que deverá
ocorrer no próprio dia.
• Em caso de aceitação por parte da AGL, poderá existir uma caução, em conformidade com o evento.
• Em caso de instalação de equipamento especial de som e/ou iluminação que provoque consumos
extraordinários, estará sujeito a orçamentação (16eur/Kw).
• Todos os materiais e/ou equipamentos colocados e/ou utilizados para determinado evento, deverão ser
retirados e levados logo após o término do mesmo.
• Caso pretendam inutilizar os materiais/suportes de comunicação/marketing e deixá-los cá após o
evento, ficará sujeito a uma taxa de serviço a acordar caso a caso.
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