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Quinta dos Vales Eventos
Situada bem no coração do Barlavento Algarvio, esta quinta boutique é o local perfeito
para acolher qualquer ocasião. As vinhas pitorescas aliadas a jardins bem tratados criam
o cenário perfeito para um dia especial. Dispondo de instalações de elevada qualidade,
organizamos todo o tipo de eventos: desde pequenos encontros a eventos de grande
dimensão. Também dispomos de alojamento no local para que possa relaxar e divertir-se
em cheio. Poderemos personalizar todos os aspectos do evento à sua medida, servindo
esta apresentação para o guiar pelas várias opções disponíveis.

Quinta dos Vales
Esta quinta requintada de 44 hectares proporciona inúmeros cenários de beleza natural.
É um lugar tranquilo a pouca distância do centro de Lagoa e apenas a 5 minutos do
Oceano Atlântico. O nosso staff está ao seu dispor para o acompanhar numa visita aos
nossos espaços para eventos e para o esclarecer sobre todos os pormenores.
As possibilidades são infinitas e orgulhamo-nos em assegurar o melhor serviço antes
e durante o seu evento.



O Seu Evento

Casamento
A cerimónia é o momento mais significativo do dia do casamento. Por conseguinte a escolha do
local é uma decisão importantíssima. Entre os nossos espaços elegantes encontrará o cenário
perfeito para este momento mágico. Os seus convidados também ficarão surpreendidos com as
nossas instalações e diversidade de áreas espetaculares. A nossa equipa experiente terá todo
o prazer em assisti-lo para que a organização do seu casamento seja uma experiência positiva.

Cerimónia Civil
Se deseja realizar uma cerimónia civil, poderemos organizar a presença de um conservador no
nosso belo jardim de esculturas para oficiar a troca de votos.

Cerimónia Religiosa
Também podemos organizar cerimónias de casamento religiosas. Poderá realizar-se na
Quinta dos Vales ou numa das igrejas da localidade em caso de cerimónias cristãs/católicas.

Benção
Caso pretenda uma bênção simbólica, a Quinta dos Vales é o local ideal. A benção pode ter um
formato casual ou formal e pode incluir a troca de votos e anéis, com música e muito mais.
Com a nossa ajuda esta celebração pode ser realizada à sua medida.



O Seu Evento

Celebração
Faça do seu aniversário de anos, boda de casamento, festa de noivado, “chá de bebé” e outras
celebrações um dia inesquecível. A Quinta dos Vales dispõe de um ambiente único que
surpreenderá os seus convidados. É o local perfeito para acolhimento de ocasiões festivas em
instalações adequadas a todos os orçamentos.

Evento Empresarial
Também os eventos empresariais deviam ser um espetáculo para deleitar staff e parceiros de
negócios. A nossa equipa profissional está à sua inteira disposição para orçamentar e organizar
um evento no meio de uma paisagem rural única. Tudo é possível nesta quinta: reuniões,
conferências, incentivos, “team building”, festas, e muito mais.

Almoço / Jantar
Pode organizar um almoço ou jantar agradável na vasta panóplia de instalações “venue” de
tamanhos e cenários diferentes. Além do excelente serviço que fornecemos, dispomos de uma
gama de vinhos premiados para acompanhar uma variedade de menus deliciosos adaptados
a qualquer formato tais como: refeições formais, buffets descontraídos e piqueniques pitorescos.

Outras Ocasiões
A Quinta dos Vales é tão versátil como bela. Venha visitar-nos e ver que tipo de ocasiões
poderemos organizar para si: exposições, concertos, sessões fotográficas, desfiles de moda,
feiras, workshops, etc.



Instalações para Eventos

Jardim de Esculturas
Provavelmente uma das áreas mais místicas da nossa quinta, com escadas centenárias
entalhadas à mão que acedem a um poço antigo, é o jardim de esculturas que, bem cuidado,
com elegante disposição de esculturas e árvores, e com vista sobre as vinhas, cria um espaço
íntimo para cerimónias civis ou religiosas, um cocktail de boas-vindas, ou até atuações musicais,
literárias ou artísticas.



Sala de Provas
Com capacidade para até 60 convidados, este espaço interior, cuidadosamente decorado,
é ideal para acolher à tarde uma prova de vinhos ou um almoço/jantar de degustação, servido
com os nossos vinhos premiados. Também pode ser utilizada juntamente com o terraço
panorâmico para criar uma instalação de maior capacidade.

Instalações para Eventos



Terraço do Picadeiro e
Área para churrasco
A nossa mais recente área para eventos
onde são combinados diversos aspetos
da Quinta dos Vales. A área consiste
num “Picadeiro”, um espaço areado
dest inado a espetáculos hípicos
adjacente a um terraço. A peça central
deste terraço é uma estrutura com 2
metros de diâmetro destinada a uma
fogueira com função de grelhador,
rodeada de quatro artísticos pavilhões
em ferro envelhecido com cobertura em
bamboo, com capacidade para 40-50
lugares sentados, bem como mesas de
pé alto instaladas na estrutura que
aumentam a capacidade do espaço. É
ideal para uma festa ou um evento
informal.
O nosso Barbecue encont ra-se
localizado junto ao Terraço do Picadeiro,
e é composto por um telheiro e uma
mesa com cobertura em pedra. No
telheiro temos um grelhador a lenha ou
carvão, um forno de pizza a lenha,
bancada e um lava-loiças funcional.

Instalações para Eventos



Terraço Panorâmico e Sala de Provas
Com vista sobre uma bela configuração de esculturas e vinhedos infindáveis, este terraço
coberto pode acolher até 120 convidados sentados ou até 300 convidados para eventos
volantes. Esta instalação, que já figurou em inúmeros eventos transmitidos na televisão, cria
uma atmosfera magnífica quando iluminado à noite e apresenta o cenário apropriado para
um copo-de-água, celebração ou evento empresarial.
Localizada junto ao Terraço Panorâmico temos uma Sala de Provas com decoração requintada.
Contratadas em conjunto, esta combinação permite aumentar a lista de convidados ou
providenciar uma área de preparação para fornecedores de serviços de catering por exemplo.

Instalações para Eventos



Instalações para Eventos

Cave de Bacchus
Situada por cima de uma cave, construída para envelhecer os nossos vinhos, ladeada por
uma área de animais encantadora, este espaço é ideal para eventos de grande dimensão tais
como copos-de-água e eventos empresariais. Centrada em toda uma envolvente romântica,
rodeada de vinhas e esculturas, tem capacidade para até 200 convidados. Facilmente poderá
acolher até 320 convidados com a utilização de um pavilhão de decoração elegante.



Serviço de Restauração

Dispomos de uma vasta variedade de menus adequados para qualquer ocasião, seja um
buffet descontraído ou jantar formal. O nosso caterer pode personalizar todo o tipo de menus
incluindo à la carte, buffet, churrasco, de crianças e bebidas (cf. apresentação de catering).



Serviços Adicionais

Uma vez que na Quinta dos Vales nos orgulhamos em assegurar um serviço excelente aos
nossos convidados, será um prazer organizar qualquer serviço adicional que possa necessitar
para o seu evento especial.

Flores, Decorações & Lembranças
O tema do seu evento depende do seu gosto pessoal. A nossa equipa está preparada para
organizar todos os pormenores, fazendo sugestões ou simplesmente organizando arranjos de
flores, ramos, centros de mesa, lembranças, etc, através dos nossos parceiros.

Fotografia & Vídeo
O seu evento deve ser registado em fotografia e/ou filme para que possa, quando quiser,
recordar os bons momentos do dia. Será sempre um prazer sugerir alguns parceiros
especializados nestes meios de média.

Entretenimento & Música
O seu evento precisa de entretenimento adequado. Trabalhamos com vários músicos, DJs
e artistas para o toque final no seu evento.

Maquilhagem & Penteados
O anfitrião de qualquer evento deverá estar com apresentação impecável. Podemos organizar
cabeleireiros e estilistas profissionais para o fazer sentir maravilhoso.



Serviços Adicionais

Transporte
Transfers, recolhas, veículos vintage para o levar ao seu evento. Tudo é possível de organizar!
Diga-nos o que deseja. Será um gosto satisfazer todos os seus pedidos.

Crianças
Disponibilizamos de um serviço de baby-sitter caso crianças de tenra idade participem no seu
evento. Também podem brincar no nosso parque de recreio e visitar os nossos animais de quinta.

Alojamento
Tem ao seu dispor alojamento confortável na Quinta dos Vales. Se organizar um evento
connosco oferecemos um desconto especial nas nossas seis unidades com capacidade para até
41 hóspedes.

Atividades
Para complementar o seu evento, pode organizar um programa de atividades para os seus
convidados no próprio dia do evento ou noutro. Entre as nossas sugestões: prova de vinhos, visita
guiada à adega e à cave, piquenique, aula de ténis, sessão de ioga, passeio de bicicleta pela
quinta, workshops de barro ou cort iça. Enfim, as possibi l idades são inf initas!
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