
Miramar Hotels

Queremos agradecer o interesse demonstrado em 
pensarem nos nossos Hotéis Miramar.

As nossas equipas de cozinha e sala, elaboraram 
uma série de menus para poderem disfrutar da 
melhor forma desse dia especial.

Com uma cozinha atenta às tendências, produtos 
de época da mais alta qualidade e uma excelência 
de serviço, conseguimos a distinção que procuram 
para um evento de excelência.

Oferecemos a assessoria personalizada para a 
organização do seu evento desde o primeiro ao último 
minuto e detalhe.

Deixe tudo por nossa conta, tornamos o vosso 
sonho real.

Organizamos a boda
com que sempre sonhou...

Para mais informações ou reservas:

262 590 000
937 852 896

Rua Abel da Silva nº36
2450-060 Pederneira, Nazaré (Portugal)

eventos@grupomiramar.pt
www.miramarnazarehotels.com

TUDO ISTO ESTÁ INCLUÍDO NOS
NOSSOS PREÇOS!

Cocktail de boas vindas à chegada

Menu escolhido em suporte papel

Decoração floral, centros de mesa

Estacionamento privilegiado para os noivos no nosso 
parque do hotel

Noite de núpcias em suite

Música ambiente durante o cocktail de boas vindas e 
refeição

Entrada dos noivos com brinde de entrada

AINDA NO CASO DE CELEBRAÇÕES

Entre novembro e março, desconto de 10%

15% de desconto para todos os convidados que 
pretendam pernoitar nos nossos hotéis e estejam 

associados ao evento

Prova de menu para duas pessoas

50% de desconto para os acompanhantes que 
pretendam acompanhar a prova

CELEBRAÇÃO DE CERIMÓNIA CIVIL

Oferecemos várias opções para poderem celebrar a 
vossa cerimónia nas nossas instalações

BÁSICO

Tratamos da preparação do espaço escolhido com:

Colocação até 60 cadeiras para convidados
(Decoração não incluída)

Serviço de som durante a cerimónia

Preparação da mesa presidencial
(Decoração não incluída)

Valor: 180€

PREMIUMM

Tratamos da preparação do espaço escolhido com:

Colocação até 60 cadeiras para convidados

Serviço de Som durante a cerimónia

Guia para cerimónia

Mesa presidencial com decoração floral

Valor: 250€





262 590 000
937 852 896

Rua Abel da Silva nº36
2450-060 Pederneira, Nazaré (Portugal)

eventos@grupomiramar.pt
www.miramarnazarehotels.com



PERSONALIZE O SEU DIA AO MÁXIMO

BAR ABERTO - 11€ /PAX

Inclui: whisky novos, gin premiumm, bourbon, porto, martini, cerveja, tequila, caipirinha, baileys, águas, sumos, 
e refrigerantes

MENU “ONDA DE MARISCOS”
69€ /PAX

Creme de mariscos
Cocktail de camarão sobre papaia

Arroz de mariscos
Barco de sobremesas

MENU KIDS
15€ /PAX

Creme legumes
Panadinhos diversos com chips 
caseira e legumes frescos, mini 

hambúrguer
Mousse chocolate

MENU VEGAN
37€ /PAX

Vichyssoise com chips de
batata doce

Macarrão da horta 
(Acelga, feijão verde, cenoura, courgette, 

manjericão, tomate fresco)

Peras e morangos salteados com 
nozes e limão

CONDIÇÕES
A hora de término do evento (música dançante) depende do nº de quartos à disposição para o mesmo.

De 0 a 20 quartos: até às 01h, mais de 20 quartos até às 02h e mais de 40 quartos até às 03h.
Naturalmente nestes casos o motivo é evidentimente no sentido de preservarmos alguma tranquilidade a partir de determinada hora.

É ainda importante referir que neste eventual alojamento terá um desconto de 20%.
DEADLINE

A definição do menu, bem como o número final de convidados, deverão ser comunicados por escrito até 10 dias úteis antes da data do 
evento. Dietas especiais poderão ser asseguradas sem custos adicionais.

Local do evento: Hotel Miramar Sul ou Hotel Miramar & SPA
REFEIÇÕES STAFF

As refeições destinadas ao staff de apoio ao evento (audiovisuais, músicos, hospedeiras, fotógrafos, etc) deverão ser consideradas no 
pedido do cliente e comunicadas até 10 dias úteis antes do evento, tendo uma atenção de 40% em relação à ementa delineada.

POLÍTICA DE RESERVA EFETIVA E PAGAMENTO DO VALOR FINAL
40% do orçamento total do evento será pago no momento da reserva definitiva e os 60% até 5 dias úteis antes da data do serviço 
contratado. O primeiro pagamento poderá ser efetuado através de transferência bancária com o respectivo NIB, no caso de optarem por 

transferência bancária para o pagamento final, este terá de estar efetivo na conta 2 dias antes.
CANCELAMENTO

Uma vez efetuada a reserva, serão aplicáveis as seguintes despesas de cancelamento em caso de cancelamento da reserva.
No caso de cancelamento até 90 dias antes da data do evento, devolução da totalidade dos 40%. Até 60 dias antes da data do evento 

devolução dos 50% dos 40%. Até 30 dias e menos da data do evento não haverá devolução.
OBSERVAÇÕES

Ao efetuar o pagamento da adjudicação está aceitar as condições constantes nesta brochura.

POR CONSUMOS INDIVIDUAIS

Bebidas básicas - 5€ un

Bebidas premiumm - 7€ un

Outras (cervejas, sumos e refrigerantes) - 2€ un

ANIMAÇÃO

Entertainer/Dj - 350€ 
(até 00H30 - hora máxima para musica dançante)

Espaço kids club com animadora para crianças - 185€

Violonista/Saxofone para cerimónia - 290€

Para mais informações ou reservas:

262 590 000
937 852 896

Rua Abel da Silva nº36
2450-060 Pederneira, Nazaré (Portugal)

eventos@grupomiramar.pt
www.miramarnazarehotels.com


