
O CASA MENTO  
DOS SEUS SONHOS 

no coração de Lisboa

WEDDINGS AT CORINTHIA LISBON





O CORINTHIA LISBON TR ANSFORMA  
O SEU DIA ESPECIAL NUM DIA PERFEITO 

Deixe-nos realizar os seus sonhos, dispomos de uma 
equipa especializada em organização de eventos que irá 
colocar em prática os seus desejos com a garantia de um 
serviço de excelência, onde todos os pormenores serão 

alvo da nossa maior atenção.

Queremos que o seu “para sempre” seja recordado  
como o dia mais feliz da sua vida.

UM DI A 
MEMOR ÁV EL   

num espaço sublime





Situado muito perto do centro histórico de Lisboa,  
o Corinthia Lisbon disponibiliza-lhe excelentes espaços ideais 

tanto para festas grandiosas como para celebrações  
mais íntimas.  

Desfrute da elegância e privacidade dos nossos espaços 
interiores, onde se destacam as salas Florianas que inspiram 

uma comemoração sumptuosa e oferecem uma vista 
privilegiada sobre o jardim.

ESPAÇOS 
INTERIORES  

Exclusivos 





O DIA COM QUE SEMPRE SONHOU, 
DESENHADO À SUA MEDIDA 

Para uma cerimónia ao ar livre, renda-se ao nosso maravilhoso 
jardim. Com uma atmosfera mais intimista, o ambiente 

radiante e tranquilo proporcionará momentos memoráveis 
partilhados com quem mais importa.

ESPAÇOS 
EXTERIORES   

inspirados na  Natureza





UMA CORTESIA DE BOAS-VINDAS 

A cerimónia é o momento mais especial, onde sela  
o compromisso com quem deseja passar o resto da sua vida. 

Após dizer o sim, chega a hora de desfrutar  
do Welcome Cocktail.

Junte os seus convidados para degustarem um cocktail  
de boas-vindas num ambiente encantador, antes de se dar 

início ao evento.

W ELCOME 
COCKTA IL





UM VASTO LEQUE DE MENUS  
À SUA ESCOLHA

No seu dia especial, embarque numa viagem gastronómica 
única. Encontre diversas sugestões de menus ao seu dispor 

preparados especialmente pelo nosso Chef Executivo  
e desfrute da oferta requintada do nosso serviço de catering. 

Cada um deles foi planeado com toda a mestria e atenção  
ao detalhe. Deixe-se surpreender pela combinação  

de sabores autênticos e desfrute de um manjar delicioso  
com os seus convidados.

MENUS DE 
CASA MENTO





UM SANTUÁRIO PAR A OS SENTIDOS

O seu bem-estar é a nossa principal prioridade. Neste dia tão 
importante, dedique algum tempo para tratar de si e desfrutar 

das exclusivas massagens relaxantes no nosso Spa.

Confie nos nossos terapeutas especializados e deixe-se 
envolver por uma sensação de tranquilidade que permanece 

consigo mesmo após o tratamento.

RITUA L DE BELEZ A  
E BEM-ESTA R 

no The Spa





Desde o estilo mais clássico às tendências mais atuais,  
Karla Alexandre e a sua equipa estão prontas para a assistir  

e a deixar deslumbrante no dia mais especial da sua vida.

Escolha um dos nossos packs especiais para noivas e entregue-se  
na mão de profissionais de excelência que vão realçar ainda 

mais a sua beleza natural.

UM A EXPERIÊNCI A  
DE ESTILO EXCLUSI VA





UM TR ATAMENTO EXCLUSIVO PAR A REALÇAR 
A BELEZ A DAS MÃOS E DOS PÉS

 

Esta delicada experiência irá proporcionar-lhe uma sensação 

 
de bem-estar, para que possa desfrutar melhor do seu dia especial.

PEDICURE & MANICURE   
no The SPA by Corinthia Lisbon





O dia com que sempre sonhou é um evento repleto  
de emoções e recordações inesquecíveis. No final da festa,  

é altura de relaxar e usufruir do conforto desejado.

Descubra os nossos elegantes quartos e suites  
especialmente preparados para os receber e mimar.  
Estes são o refúgio perfeito para suavizar o estado  
de espírito e proporcionar o merecido descanso.

DEPOIS DE UM DI A 
MEMOR ÁV EL,   

é hora do merecido descanso





• 20% desconto em Tratamentos de Spa
• 10% desconto em serviços de Cabeleireiro
• Acesso gratuito ao Circuito de Terapias  
 com Água - Acqua 

ENTRE 80 E 150 PESSOAS:
• Oferta da noite de núpcias em Deluxe Junior Suite  
 com pequeno-almoço servido no quarto 
• Champanhe e morangos no quarto 

ENTRE 151 E 300 PESSOAS:
• Oferta da noite de núpcias em Deluxe Junior Suite  
 com pequeno-almoço servido no quarto 
• Champanhe e morangos no quarto
• Massagem de aromaterapia para o casal (50 minutos)

ENTRE 301 E 500 PESSOAS:
• Oferta da noite de núpcias em Deluxe Junior Suite  
 com pequeno-almoço servido no quarto 
• Champanhe e morangos no quarto 
• Massagem de aromaterapia para o casal (50 minutos)
• Estadia de 2 noites no Corinthia Praga, Budapeste,  
 Malta ou S. Petersburg

OFERTA 
AOS NOI VOS

As oferta mencionada acima estão sujeitas a disponibilidade, não havendo lugar a compensação ou desconto dos mesmos.
Estas condições são aplicáveis em casamentos em que não seja contratado apenas o serviço de cocktail.



PAR A DIFERENTES ESTILOS  
DE CERIMÓNIA , DIFERENTES ESPAÇOS  

À SUA DISPOSIÇÃO.

Desde as festas mais grandiosas às cerimónimas  
mais intimistas, descubra aqui o lugar perfeito  

para o seu dia mais especial.
Conheça a diversidade das nossas salas e espaços,  

com capacidade até 1000 pessoas.

CA PACIDA DES



Espaço Cocktail Banquete Buffet Cerimónia

Floriana I

Floriana II

Floriana III

Floriana I+II+III

Jade I+II

Aguamarinha

Foyer

Afonso Henriques

Restaurante Sete Colinas

Terraço Sete Colinas

Soul Garden

Restaurante Erva

250

450

160

1000

200

90

550

—

160

230

120

560

104

50

—

20

150

200

90

500

80

50

—

—

350

—

200

100*

230

361

150

800

140

80

—

—

—

350

300

—

500

400

350

220

400

200

200

120*

* com o set up existente no restaurante



AV. COLUMBANO BORDALO PINHEIRO, 105, 1099-031 LISBOA, PORTUGAL
CORINTHIA.COM


