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Proposta HappyDiscover / Herança Magna™

Evento: Conferência Internacional
Para: Universidade

Lusíada

A/C: Cristina Silva
Pedido:
Boa tarde Ex.ma Sra. Rita Oliveira,
Na sequência do contacto telefónico efectuado e no âmbito da Conferência Internacional que
a Universidade Lusíada – Norte (Porto) está neste momento a organizar para Junho de 2018, venho
por este meio solicitar um orçamento específico que englobe o seguinte programa previsto para o
dia 28 de junho:
-Almoço com animação onde iremos necessitar de algum material específico, como microfone,
porque está prevista a entrega de prémios. Este almoço pretende-se que contenha algum tipo de
animação como rancho, fado, outros possíveis de enumerar – nº estimado de pessoas: 150;
-Visita a uma das Caves do Vinho do Porto – nº estimado de pessoas: 120;
- Possibilidade de realização do Cruzeiro das Pontes ou Possibilidade de visita à Cidade para os que
não pretendam a 1ª opção (nº estimado de pessoas: 120).
Pretendíamos ainda saber a duração aproximada dos programas que nos vão apresentar sabendo
que o nosso objectivo é preencher o tempo dos conferencistas das 13h até no máximo às 20h.
Saliento que só numa data mais próxima é que saberemos o nº exacto de pessoas envolvidas
Agradeço, desde já, toda a atenção dedicada a este assunto.
Melhores Cumprimentos,
Cristina Silva

Local: Herança Magna™, V. N. Gaia
Data: 28 de Junho de 2018
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Almoço & Fado
Receção - Porto d’Honra
Entradas - Bolinhos de Bacalhau, Rissóis de carne, Presunto tradicional fatiado
acompanhado por nacos de Queijo e broa, pão, manteiga e azeitonas;
Sopa – Caldo Verde;
Pratos Quentes e Saladas
► Salada de Tomate, Salada de Alface e Salada Tagliattele com alho francês e noz;
► Bacalhau lascado em cama de grelos e gratinado de broa, com batata assada ao
murro, sal e azeite;
►Assado de Vitela Laminada com laranja, acompanhado com batata assada e arroz;
Sobremesas - Rabanadas, Leite-creme queimado, Tarte de Maçã, Bolo de Chocolate,
Pudim Francês e Salada de Frutas.
BEBIDAS Incluídas: Vinhos Tinto e Branco, água, cerveja, refrigerantes e café.
(Bebidas incluídas durante a refeição sem limitação)

Almoço + Fado + Cruzeiro das 6 Pontes + Visita às Caves
Preço/Pessoa Tudo Incluído 35,00€

IVA Incluído

Condições:
» Proposta válida para um mínimo de 190 Pessoas faturadas. Preços com IVA incluído;
Abaixo das 190 pessoas o valor p.p. passa a 37,00€ Iva incluído
» Pagamento de 30% com a confirmação de reserva;
» Pagamento restante até ao dia do evento.

Esperamos ir ao encontro das vossas expectativas,
Rita Oliveira, Novembro de 2016
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