
RESIDENTS COMPANIES MEMBERSHIP
Exclusivamente para a sua Empresa



Conheça os seus privilégios sendo uma empresa local
O conceito é simples: sendo uma empresa com base no Algarve poderá 
usufruir, das seguintes vantagens:

Termos e condições
Todas as reservas serão analisadas e confirmadas pelo Conrad Algarve, estando sujeitas à disponibilidade do mesmo;

Os beneficios deste programa são exclusivos a eventos e reuniões para empresas com sede no Algarve;
Estes benefícios não são aplicáveis nos seguintes periodos: Datas festivas (Páscoa, Natal e Passagem de Ano);

Os descontos apresentados não são acumuláveis nem combinaveis com outras ofertas em vigor;
O Hotel reserva o direito de alterar os termos e condições deste programa a qualquer momento.

• 15% desconto no nosso pacote de reunião (dia inteiro ou meio dia)
• Oferta de um welcome cocktail (quando reservado um jantar de grupo no Hotel)
• Projector e ecrã incluido na sala de reunião
• Flip Chart e marcadores 
• Wi-Fi gratuito em todo o Hotel
• 10% de desconto exclusivo nos outlets indicados (Restaurante Louro e Lago Lounge)
para os participantes da reunião



REUNIÕES COM CONSCIÊNCIA

MINDFUL MEETING

Meio ambiente: 
Oferecemos instalações e ideias que 
maximizam os recursos e reduzem o 
desperdício.

MINDFUL EATING

Alimentação:
As nossas opções alimentares incentivam 
escolhas mais equilibradas, oferecendo 
gastronomia local e ingredientes 
sazonais de forma a apoiar as nossas 
comunidades e reduzir o desperdício de 
alimentos.

MINDFUL BEING 

Focado em si:
A nossa missão é promover o bem-
estar dos nossos clientes, incluindo 
eventos de fitness, atividades ao ar livre 
e intervalos saudáveis, de forma a que 
os participantes alcancem os melhores 
resultados das suas reuniões connosco.



O Conrad Algarve preparou um programa com benefícios especiais  
apresentando uma série de experiências tão autênticas e exclusivas quanto 
a sua empresa.

Delicie-se com os mais recentes conceitos de culinária, actividades de bem-estar e salas de 
reunião com luz natural equipadas com tecnologia de ponta.

Desfrute do luxo de ser uma empresa local.
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