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Salas & Reuniões

* Apenas em casos especiais

      

Nome M2 Plateia Escola Em U Banquete* Recepção 

Sala Crumble 110 130 28 38 70 110 

Sala Muffin 55 45 14 16 35 50 

Sala Brownie 55 45 14 16 35 50 

Sala Muflim&Brownie 110 90 28 34 70 110 

Piso Inteiro 220    160 250 

 

Planeie connosco o seu próximo evento, encontro ou reunião.

O que lhe propomos são os mais completos e funcionais programas de 
encontros para instituições e empresas. Realizamos esse objectivo através 
das salas confortáveis, modernas e adaptáveis às necessidades de cada 
cliente.

Dispomos de três salas de reuniões para utilização em separado ou em 
conjunto com um total de 220m2.

As salas de reuniões encontra-se no 2º andar proporcionando excelentes 
vistas sobre o mar. O seu acesso poderá ser pela entrada principal do hotel 
ou por uma entrada independente com acesso directo ao exterior 
permitindo uma recepção personalizada e total privacidade ao cliente. 

Ainda neste andar encontra-se o Sweet Fashion Caffe com lobby interno e 
fantástica esplanada vista mar proporcionando uma enorme versatilidade 
para realização de coffee breaks, welcome drinks ou cocktails.

Além das excelentes condições de alojamento das Suites (todas com vista 
para o mar, Tv LCD, mini bar, ar condicionado, tv por cabo, internet wireless, 
cofre) o Hotel possui o Restaurante Class&Co proporcionando-lhe um serviço 
gastronómico com diferentes sabores utilizando os melhores ingredientes 
numa fusão perfeita da cozinha tradicional portuguesa com influências 
internacionais

Dispomos de programas de relaxamento para quem deseje conciliar o 
trabalho com momentos de descontracção.
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Tarifas de Aluguer 
 

   

   

   

   

Nome

Sala Crumble

Sala Mu�n

Sala Brownie

Sala Mu�im&Brownie

Piso Inteiro 

Meio Dia

300€

200€

200€

300€

500€  

Dia

550€ 

350€ 

350€ 

550€ 

950€ 

Exposição*

400€

250€

250€

400€

700€ 

Aluguer de Audiovisuais 

Valor Meio Dia Valor Dia Exposição*

 30€ 60€ 40€ 

 25€ 50€ 30€ 

 25€ 50€ 30€ 

 90€ 180€ 120€ 

 20€ 40€ 30€ 

Audiovisuais

Televisão + DVD

Retroprojector

Tela

Sistema de Som

Flipchart

Data Show 70€ 140€ 100€ 

* Valor por dia e com utilização superior a 5 Dias
 

A Figueira da Foz está localizada no centro de Portugal e com excelentes vias 
de acesso tornando a cidade estrategicamente posicionada para empresas 
de todo país poderem convergir e reunir, dado que as principais cidades 
industriais, de negócios e aeroportos se encontram num raio máximo de 200 
km, fazendo do Sweet Atlantic Hotel & Spa o ponto de encontro perfeito para 
todos.


