
Signed stories
lived by you          Weddings/Casamentos





Entre a indulgência 
e a doçura, 
um casamento para a vida

Something fancy, 
something sweet
at Saccharum.

Os enlaces mais doces acontecem no Saccharum!
Aceite o nosso pedido para vir descobrir espaços altamente personalizáveis 
para o mais especial dos casamentos – o seu.

Concebido com um enquadramento natural e paisagístico de excecional 
qualidade, o nosso design resort é o sítio ideal para trocar juras de amor.

A elegância dos vários espaços disponíveis dá o mote e as possibilidades 
são infinitas, consoante o menu e serviço eleitos pelos noivos. 

The sweetest connections take place in Saccharum!
We get down on one knee to propose that you discover highly 
customizable spaces for the most special of weddings – yours.

Designed having in mind the outstanding natural and landscaping framings, 
our resort is the ideal place to exchange your love vows.

The elegance of the different spaces available sets the tone and the 
possibilities are endless. There’s hopefully a lot for the lovebirds to choose 
from.





Fly Lounge

Double room | Quarto duplo Spa

Um brinde a si
e a um design marcante!

Cheers to you
and to tasteful design!

Ícone do modernismo refinado e dono de um encantador design 
contemporâneo, o Saccharum foi construído nas mesmas terras onde 
existia um engenho de cana-de-açúcar, daí que a propriedade tenha 
adotado o património desta importante produção local como seu tema 
decorativo.

O hotel idílico e com muita história é convidativo a contos de amor e a 
cerimónias do dia mais marcante da vida dos noivos e seus convidados.

Icon of refined modernism and home to a charming contemporary design, 
Saccharum was built on the same land where there once was a sugar cane 
mill, hence why we adopted the heritage of this important local industry as 
its decorative theme.

The idyllic and history-rich hotel is inviting to tales of love, such as the 
most memorable day of your life and of your guests.



Infinity pool | Piscina infinita



Spa

O poder do amor
em clima de romance.

From indulgence to 
sweetness, here’s to your 
lifelong marriage.

Somos felizes, sempre, a encontrar soluções para todos os gostos e todas as 
almas gémeas, desde jantares requintados a cocktails elegantes, passando 
por cerimónias intimistas que ficarão no coração de todos.

Os cantos e recantos do Saccharum foram, também, criados e arquitetados 
a pensar no grandioso poder do amor. Venha sentir a energia com o seu 
próprio coração. Não haverá nada melhor do que entrar com o pé (direito) 
em cada espaço e ver a magia acontecer com os seus próprios olhos. 
Visite-nos!

We are committed and always happy to find solutions for all visions and 
all kindred spirits, from exquisite dinners to elegant cocktails or intimate 
ceremonies that will live forever in everyone’s heart.

Saccharum was also designed with the power of love in mind. This is your 
invitation to come feel the energy with your own heart. There’s nothing 
better than getting off on the right foot and seeing magic happening 
before your own eyes. Visit us!



Outdoor jacuzzi | Jacuzzi exterior



Grand Ballroom

Jacarandá Galáxia

CERIMÓNIA E COCKTAIL
Galeria 1425
100 pessoas
 
Fly Lounge
Terraço sobre o oceano
200 pessoas

Bar Calhau
Junto ao mar
200 pessoas
 

CERIMÓNIA E JANTAR
Sala Canavial
150 pessoas
 
Trapiche terraço
200 pessoas
 
Sala Melaço
200 pessoas

CERIMÓNIA INTIMISTA E COCKTAIL OU JANTAR
The Club
40 pessoas
Sala exclusiva com paisagem soberba e terraço sobre o oceano

Alambique | Sala Romântica
14 pessoas
Sala exclusiva com varanda vista mar

CEREMONY & COCKTAIL
Galeria 1425
100 pax
 
Fly Lounge
Rooftop with ocean views
200 pax

Calhau Bar
By the sea 
200 pax
 

CEREMONY & DINNER
Canavial Room
150 pax
 
Trapiche rooftop
200 pax
 
Melaço Room
200 pax

INTIMISTIC CEREMONY & COCKTAIL OR DINNER
The Club
40 pax
Exclusive venue with superb views and rooftop over the ocean

Alambique | Romantic Room
14 pax
Exclusive venue and balcony with ocean views

Doces enlaces
no Saccharum

The sweetest thing.





Adult only pool | Piscina para adultos





Hedonist Design Resort


