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Casamentos
Aniversários
Festas Privadas
Conferências
Eventos

Momentos mágicos para mais tarde recordar ...
Moments to remember for a lifetime ...

Bem-vindo
Welcome

No resort Quinta do Paraíso colocamos à sua disposição um espaço elegante
e sofisticado. A nossa sala de eventos Rabelo oferece todas as condições
necessárias para tornar o seu casamento ou qualquer outro evento num
acontecimento único que ficará para sempre na sua memória.

Quinta do Paraíso Resort offers an elegant and stylish space to hold your special day.
The event room, Rabelo, is the perfect backdrop to make your wedding or any
other occasion, an exceptional event that will be remembered for a lifetime.

Casamentos
Weddings

Diga sim, num extenso e romântico jardim verde com vista para a piscina,
ou opte por outro dos nossos diversos espaços para a cerimónia. O nosso
organizador de casamentos irá acompanhar-lhe durante todo o evento.

Say I do, in the lush green gardens overlooking the swimming pools or choose
from the other various spaces for the ceremony, welcome drink or reception.
Our dedicated wedding planner will guide you through your big day.

Espaço
The Space

A nossa sala baseia-se num estilo contemporâneo, com um aspeto clean e moderno, onde
qualquer tipo de cor e/ou decoração é facilmente ajustada. Com uma capacidade para
130 pessoas, vai encontrar um espaço adequado para qualquer tipo de evento, como
casamentos e batizados, aniversários, atividades de team building e jantares de grupo.

Our room is based on a contemporary style, with a clean and modern look,
where any type of colour and decoration is easily adjusted. With a capacity for
up to 130 people, you will find a space for any type of event, such as weddings,
christenings, birthdays, congresses, team building activities and group dinners.

Gastronomia
Gastronomy

Todos os menus são elaborados de acordo com a sua preferência e necessidade, que
oferecem a si e aos seus convidados uma experiência inesquecível de deliciosos sabores.

All menus are prepared according to your preference and need, which offer you and
your guests an unforgettable experience of delicious flavors.

Alojamento
Accommodation

Serviços
Services
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Caso necessite de alojamento para si, para os seus convidados ou até mesmo
de um local para a sua Lua de Mel, a Quinta do Paraíso é composta por várias
moradias e apartamentos de diferentes categorias e preços.

If you need accommodation for yourself, for your guests or even
a place for your honeymoon, Quinta do Paraíso offers several villas
and apartments of different categories and prices.
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Informações e Orçamentos
For Information and Quotations:
Quinta do Paraíso . Praia do Carvoeiro
8400-558 Lagoa . T: +351 282 350 120
E: restauracao@quinta-do-paraiso.pt

