
Signed stories 
lived by you
Weddings/Casamentos



Say “yes”
to your dream wedding at Savoy Palace

Diga “sim”
ao seu casamento de sonho no Savoy Palace



Bem-vindos, 
futuros noivos

Welcome, 
lovebirds

Sinta-se desde já convidado, sem compromisso, a descobrir espaços 
personalizáveis para o casamento mais especial – o seu.

Desde jantares com bom gosto a cocktails elegantes, passando por 
cerimónias intimistas que ficarão no coração de todos, os especiais 
espaços do Savoy Palace foram pensados para si e para a sua cara-metade.

Existem soluções para todos os gostos e todas as almas gémeas. Mas nada 
como entrar com o pé direito em cada espaço e ver a magia acontecer com 
os seus próprios olhos.

We are committed in offering you special customizable places for
the most heartfelt event – your wedding.
 
From tasteful dinners or elegant cocktails to intimate ceremonies 
that will be in everyone’s hearts, Savoy Palace’s distinct settings were 
created for you and your better half.
 
We offer solutions for every taste and every couple. But to get off on 
the right foot, we invite you to step into each venue and see magic 
happening before your own eyes.





Venha dar o nó
com a máxima 

elegância

Tie the knot 
in pure

elegance

Emergir no Savoy Palace é como dar entrada num mundo poético em que 
cada cor, textura e elemento decorativo icónico, casa na perfeição com
o real legado que é a natureza que o circunda.

Este resort urbano altamente inspirador representa a ilha da Madeira
e toda a sua rica cultura com a máxima elegância e atenção ao detalhe.

Os quartos, espaços de celebração, restaurantes, bares e todas as áreas 
exteriores foram pensados num compromisso de harmonia plena 
com os sentidos dos clientes mais exigentes. Até porque o conforto 
e a indulgência são dois dos pilares da identidade desta homenagem 
cosmopolita a uma ilha única e apaixonante.

Entering Savoy Palace is like entering a poetic world where each 
color, texture and iconic ornament draws its own legacy from the 
surrounding nature.
 
As an inspirational urban resort, the hotel is unapologetically bold 
and represents Madeira Island and its unique culture with elegance 
and attention to detail.
 
The accommodations, venues, restaurants, bars and all the 
surroundings will ease the senses of the most discerning guests. 
Must we not forget two of this Tribute Cosmopolitan Resort’s obvious 
keywords – comfort and indulgence.

Savoy Palace

Double room | Quarto duplo Laurea Spa



Outdoor pool | Piscina exterior



Escrito nas estrelas
Jacarandá
80 pessoas

Galáxia
80 pessoas

Momentos únicos e intimistas
Bellevue
70 pessoas

O seu conto de fadas
Grand Ballroom
600 pessoas

Grand Ballroom | Salons A+B . Salons B+C
300 pessoas

Grand Ballroom | Salon A . Salon B . Salon C
170 pessoas

Over the moon
Jacarandá
80 people

Galáxia
80 people

Signature weddings
Bellevue
70 people

Wedding goals
Grand Ballroom
600 people

Grand Ballroom | Salons A+B . Salons B+C
300 people

Grand Ballroom | Salon A . Salon B . Salon C
170 people

Indulgência
feliz para sempre

Happily ever after 
indulgence

Grand Ballroom

Jacarandá Galáxia





Jacarandá infinity pool | piscina infinita





Tribute Cosmopolitan Resort


