
QUINTA DO TORNEIRO
Venue for Events and Weddings in Portugal

Descritivo do WEDDING PACKAGE - 2021

O Princípio do Wedding Package
 
Os nossos Wedding Packages foram pensados para si. Principalmente, para facilitar o planejamento e o cálculo de 
valores do seu Destination Wedding em Portugal e reduzir o stress do Planejamento e Coordenação do seu Casamen-
to na Europa.  
O seu Wedding Package incluirá o aluguel da Quinta do Torneiro por 3 noites, permitindo que celebre o seu Casa-
mento em privacidade e aloje até 16 pessoas queridas, no mesmo local, com comodidade, requinte, exclusividade, 
autenticidade e conforto.
Queremos que sinta a Quinta do Torneiro como a sua Casa em Portugal! 
Como base, incluímos a organização do seu Casamento para 20 ou 50 pessoas. Poderá adicionar convidados extra ao 
seu wedding package.
Durante o processo de Planejamento e no dia seu Casamento, terá uma Wedding Planner experiente ao seu dispor. 
Adicionalmente, poderá optar por fazer upgrades ao seu Wedding Package, como a Cerimônia na Praia ou Mesa de 
Doces etc. Poderá contratar adicionalmente o café da manhã diário, o jantar de boas vindas, um Brunch ou um Barbe-
cue no dia seguinte ao Casamento. 

Incluímos:

Aluguel da Quinta do Torneiro por 3 noites, com limpeza simpli�cada diária e limpeza �nal. Check-in às 16:00 e check-
-out ao 12:00
Acomodação para 16 adultos em 6 quartos - para ver descrição dos quartos - Clique aqui
A Quinta terá ao seu dispor uma mini cozinha para pequenas refeições diárias, com louças, copos e talheres para 16 
pessoas. A cozinha de Catering é reservada aos pro�ssionais. Para refeições para mais de 16 pessoas, contate-nos.
Wedding Planner ao seu dispor, para o Planeamento e Coordenação do Casamento
O Wedding Package inclui o Casamento para 20 ou 50 pessoas, de acordo com a sua opção de wedding package 
Poderá adicionar convidados extra ao seu wedding package, sendo a capacidade máxima de 250 convidados por 
evento. Valor por convidado extra: 140€/ adulto e 70€/ criança 3-10 anos / 0-2 anos: grátis.

Programação Recomendada
(é apenas uma sugestão):

 
Chegada dos convidados: 2:00 - 2:30
Cerimônia: 2:30 - 3:00
Fotos e Cocktail  (início do serviço) : 3:00 – 4:30
Refeição e discursos: 4:30 - 7:30
Bolo e espumante: 7:30 - 8:00
Dança e open bar: 08:00 – 00:00
Últimos drinks: 00:00 - 01:00
FINAL (�m do serviço): 01:00

* No Wedding Package, propomos o Casamento com duração de 10 horas de serviço (contado a partir do início do 
Cocktail).   Caso pretenda acabar o seu evento mais tarde, poderá adicionar horas de bar aberto ou iniciar o seu 
evento mais tarde. O nosso limite de horário habitual são às 3:oo da manha. Cada hora extra de Bar aberto : 10€/ adul-
to/ hora.



O Planejamento do Seu Casamento na Quinta do Torneiro
Planejar conosco é Fácil!

Somos uma empresa experiente na Organização de Destination Weddings. Durante o processo de Planeamento e no 
dia seu Casamento, terá  uma Wedding Planner ao seu dispor. Mas, desde o momento inicial, iremos partilhar consigo 
o seu Wedding File, para a guiar. Para além disso, estará sempre em contato via e-mail, telefone e whatsapp connosco. 
Iremos também partilhar referências de fornecedores:  Celebrantes / Penteados / Maquiagem / Fotogra�a / Vídeo/ 
Transporte / Designer 

Cerimônia
 
Estrutura para Cerimônia com Tecidos de Voile, colocada no local a sua escolha
3 bouquets grandes de Flores da Época, para aplicar nas laterais ou no topo da estrutura de cerimônia 
ou Capela da Quinta do Torneiro Decorada com �ores (a Capela, senta 20-30 pessoas) 
Uma cadeira por convidado, para a cerimônia (nossos modelos) com um bouquet de �ores nas cadeiras do corredor 
de passagem  
1 mesa para o apoio da Cerimônia
2 cadeiras de Noivos, caso de pretendam sentar
2 Cestas com pétalas
2 Microfones e colunas de som 
Música ambiente
E não se preocupe, a Wedding Planner coordenará a Cerimônia, nomeadamente a Entrada de Convidados, do Noivo, 
das Madrinhas e Padrinhos, dos Pais, das Damas e da Noiva. Coordenará ainda as musicas das Entradas e Saídas da 
Cerimônia. 
Não incluso:
Não está incluso o Celebrante, nem o processo burocrático do Casamento Civil e/ou Religioso
Carpete não está incluída.

A Decoração é muito importante para nós!
 
Conforme já referimos, queremos que a Quinta do Torneiro seja a sua Casa em Portugal. A Quinta do Torneiro, tem 
300 anos de história, oferecendo todo desde logo todo o glamour de uma Casa Senhorial Portuguesa antiga. As pare-
des tem lindos azulejos do Século XVIII, os tetos são altos e o chão de madeira, os jardins tem árvores e buchos com 
Séculos de existência. Para além da beleza autêntica da Quinta e da decoração própria de Casamento, encontrará 
uma Casa mobilada, num estilo romântico moderno, onde os tons de azul e mar�m branco dominam para combinar 
com lindos azulejos portugueses do Século XVIII. 

O que incluímos:
Decoração da Cerimônia conforme descrito anteriormente 
1 lindo bouquet de Noiva à sua escolha, com �ores da estação
1 Boutonnière de sua escolha com �ores da estação
1 Arranjo de Flores para a Entrada da Casa
Centros de mesa com �ores da estação e velas (�ores da época)

Toda a decoração existente habitualmente na Casa

1 Lounge com sofas, mesas, pu�s, baús, almofadas e arranjos �orais (nossos modelos, conforme disponibilidade) que 
poderá ser colocado nos Salões históricos ou no Terraço Coberto ou num Jardins Exterior de sua Escolha
Mesa longa única ou mesas redondas com toalha (para 6 a 12 convidados) disposta ou nos Salões históricos ou no 
Terraço Coberto ou num dos jardins exteriores de sua escolha
Cadeiras (nossos modelos, conforme disponibilidade): Cadeira Chiavari cor decapé mar�m ou Cadeira clássica Dou-
rada ou Cadeira cor de madeira Cross Back ou Cadeira Almofadada Clássica cor mar�m ou Cadeiras verdes de jardim
Pratos, copos, talheres, toalhas, material de servir (nossos modelos, conforme disponibilidade)
Marcadores: dourados, louça, ra�a
Copos de Água Marinha Grande, muitas cores à escolha: transparente, rosa, azul, vermelho, cinzento, verde, âmbar, 
etc.



Toalhas: brancas ou bege/ mar�m 
Guardanapos de pano, muitas cores  à escolha: branco, azul, alinhado, rosa, etc
1 mesa para presentes e cartões
1 bar para Cocktail e 1 bar para a Discoteca
Menu impresso (nosso modelo)
 Impressão de Seating Plan e Name Tags

Sistemas de Som e DJ

Música ambiente para a cerimonia, cocktail, refeição e disco
Microfones e colunas para musica discursos durante todo o evento
Ambiente para festa com DJ numa das salas anteriores, sistema de som e luzes LED 

Bu�et - Catering  de Casamento 
 
- Cocktail: canapes e Bebidas de Cocktail 
-  Refeição com 4 pratos ou Barbecue acompanhada de Vinhos, Sumos e Aguas
- Café e Chá e Guloseimas
-  Bolo de Casamento e Espumante 
- 4 horas de Open Bar* 

*Não há limites para o número de drinks servidos por convidados durante o evento; convidados embriagados não 
serão servidos

Wedding Menu
 

COCKTAIL

 Para iniciar o seu evento, começamos com o cocktail servido habitualmente num dos Jardins à sua escolha. O serviço 
é feito, passando as iguarias abaixo descritas, em bandeja, pelo Empregados de Mesa. Serão passados aos convida-
dos, os canapés e salgadinhos e simultaneamente bebidas, mas conte habitualmente com um apoio de bar.

Canapés: 
Salgadinhos portugueses:
Pastelinhos de bacalhau com dip de maionese de coentros
Croquetes com dip de mostarda com mel
Rissois de camarão com dip de maionese de camarão
Espetadas de tomate cherry e mozarella com folha de manjericao
Ceviche de Salmão
Brie Gratinado com crosta de mel e tostinhas

Bebidas do Cocktail:
Espumante, Vinho branco, Vinho tinto, Porto branco seco (Vinho do Porto de Aperitivo), Martini, Sangria de frutos 
vermelhos, Cerveja
Martini Tonico e Porto Tonico 
Sumo Natural de Morango, Sumo de Laranja
Refrigerantes 

OPÇÃO I - MENU SENTADO DE 4 PRATOS 

NA MESA: 
Quando chegar na mesa, estará já disponível: Flat bread, pãozinho de sementes e pãozinho branco, manteiga



PRIMEIRO PRATO - ENTRADA: 

O primeiro prato é habitualmente uma entrada. Pode escolher uma das nossas sugestões ou pedir-nos uma opção 
alternativa. Opções à escolha:
Flan de marisco, gambas, acompanha com salada verde, vinagrete de manga OU
Folhado de queijo de cabra, com mel e nozes, acompanha com salada de rúcula e tomate cherry, vinagrete de balsâ-
mico (vegetariano) OU
Degustação de duas sopas à sua escolha, que podem ser frias ou quentes: 
Sopas frias: Vichyssoise de Agriões ou Beterraba com Iogurte ou Gaspacho
Sopas Frias: Ervilhas com Picadinho de Coentros ou Tomate com Fios de Ovos ou Caldo Verde 

SEGUNDO PRATO: 

O segundo Prato é frequentemente um prato de peixe, mas poderá ser escolhida um Risotto Cremoso: 
Tamboril com Gambas e amêijoas Bulhão Pato, numa cama de Vegetais, acompanha com Arroz Selvagem OU
Filetes de Pescada com molho de Crustáceos, acompanha com dois Purés e Brócolos ao vapor OU
Bacalhau (posta alta) com Broa em cama de Espinafres regado com Azeite Virgem, acompanha com Batatinha Assada 
a murro  OU
Risotto  Cremoso de Espargos ou Risotto de Vegetais (vegetariano) 

TERCEIRO PRATO: 

O terceiro Prato é frequentemente um prato de peixe, mas poderá ser escolhida uma opção vegetariana (escolher 
uma opção maioritariamente igual para todos os convidados): 
Alcatra cozinhada à baixa temperatura (slow cooking), saltarico de vegetais com tomate cherry, aipo e cebola roxa, 
acompanha com arroz selvagem ou batatinha assada OU
Perna de Borrego laminada regada com molho de menta, batata doce crocante, acompanha com legumes salteados 
OU
Arroz de Pato à Portuguesa com chouriço caseiro, acompanha com salada de Tomate e Orégano OU
Berinjela recheada com legumes gratinados no forno, acompanha com rebentos de soja salteados e arroz selvagem 
(vegetariano) 

SOBREMESA: 

Emulsão Chocolate Quente com mousse de Maracujá OU
Sopa de Frutos Vermelhos, frutos vermelhos frescos, sorbet de manga ou de limão
Bebidas durante a Refeição: 
Vinho Branco, Vinho Tinto, Cerveja, Refrigerantes, Águas 
Vinho Branco: Montinho S. Miguel ou Similar
Vinho Tinto: Cicónia ou Similar
Café, chá e guloseimas 

OPÇÃO II - MENU em BUFFET LIVRE com BARBECUE 

No Bu�et:
Do Barbecue: Picanha laminada, Costeletinhas de Carneiro, Frango no Churrasco com e sem piri piri, Salsichas e 
Chouriços Portugueses Variados, Entreameada Crocante, Febras de Porco temperadas com alho e louro Do 
Sopa a sua escolha: caldo verde com chouriço laminado e broa ou sopa de peixe ou Gazpacho (escolha 1 opção)
Acompanhamentos: Batata doce crocante, couve salteada, feijoada de feijão preto, arroz branco salteada, espetada 
de legumes, Saladas variadas
Molhos: vinagrete, maionese, ketchup, mostarda  
Sobremesas: chocolate quente, brownies, "pastéis de nata", marshmallows, abacaxi laminado, manga laminada, taça 
de frutas vermelhos, 
 



OPÇÕES WEDDING PACKAGE

Bebidas: 
Com a refeição: Vinho Branco, Vinho Tinto, Cerveja, Refrigerantes, Águas 
Vinho Branco: Montinho S. Miguel ou Similar
Vinho Tinto: Cicónia ou Similar
Café, chá e guloseimas.

BOLO DE CASAMENTO
Coberturas à escolha: pasta de açúcar, butter cream, naked cake, 
Sabores: chocolate, pão de ló, amêndoa, red velvet, cenoura, lima-limão
Recheios à escolha: brigadeiro (chocolate), butter cream, lima-limão, frutos vermelhos 

BAR ABERTO 

OPÇÃO EXTRA: 
Mesa de Queijos, de Sobremesas Tradicionais Portuguesas  e de Frutas - extra : 20 euros / adulto (min 50 adultos)
Cada hora extra de Bar aberto : 10€/ adulto/ hora (min. 50 adultos)
Jantar no dia anterior ao Casamento, Cafe da Manhã diário, Brunch ou Almoço pré Casamento: contate a sua Wed-
ding Planner


