
Casamentos • Weddings
Um dia muito especial
• A very special day •



As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar.
The most beautiful words of love are told in silence for a look.

Leonardo Da Vinci



TODA A MAGIA DE TOMAR A TORNAR Os sEUs sONHOs REAIs.

ALL the MAGIC of toMAr

 Cidade de príncipes e princesas, cavaleiros e cruzadas, castelos e conventos, Tomar 
é uma cidade repleta de recantos e histórias de encantar. Majestosos jardins, grandiosos 
monumentos e inigualável gastronomia definem a imponência desta cidade templária, 
rica pela sua herança histórica, artística e cultural.

 City of Princes and Princesses, knights and crusaders, castles and convents, Tomar is a
city full of surprises and stories to discover. Majestic gardens, great monuments and unparallel
gastronomy defines the grandeur of this Templar city, rich in history, art and cultural heritage.



Um lugar especial para um momento especial.

 É nesta atmosfera repleta de magia, e propícia ao despertar de emoções, que o Hotel 
dos Templários se insere. Localizado no centro de Tomar junto ao centro histórico, 
envolvido por majestosos jardins, debruçado sobre o rio Nabão e a poucos minutos do 
emblemático Convento de Cristo, fica o Hotel dos Templários. Sinónimo de comodidade 
e bom gosto, o Hotel alia história e modernidade. 

A special place for a special moment.

Hotel dos Templários has a magic atmosphere and enhances the awakening of the emotions.
Located in the center of Tomar, next to the historical district, surrounded by majestic gardens,
overlooking the River Nabão and just a few minutes from the emblematic Convent of Christ, Hotel 
dos Templários reflects a good combination between history and modernity with a convenient location.



Apenas um local mágico, pode proporcionar uma experiência de sonho.

only a magical place can provide a unique experience.



Your Perfect Wedding 

At Hotel dos Templários the dreams can become reality. Celebrate the wedding of your 
dreams in this unique and special place, which will provide you with the perfect environment 
for an absolutely unforgettable day.
The hotel has 14 rooms with different capacities, natural day light and a privileged view of its 
beautiful gardens, offering an excellent service and a dedicated and attentive staff, which will 
make this the ideal setting to celebrate your wedding!

Live your dream day like a real princess in this authentic place of enchantment!

O seu Casamento perfeito

No Hotel dos Templários os sonhos tornam-se realidade. Celebre o casamento com que 
sempre sonhou neste local tão único e especial, que promete proporcionar o ambiente 
perfeito para um dia absolutamente inesquecível.
O hotel dispõe de 14 salas com luz natural e uma vista privelegiada para os seus 
maravilhosos jardins, um serviço de excelência, uma equipa dedicada e atenciosa, 
fazendo deste o cenário ideal para celebrar o seu casamento!

Viva o seu dia de sonho como uma verdadeira princesa
neste autêntico lugar de encantar!



“Não é o amor que faz o mundo girar. É o amor que faz a volta valer a pena.”
Love doesn’t make the world go ‘round. Love is what makes the ride worthwhile.

Franklin P. Jones



Para mais informações
for more information

www.hoteldostemplarios.com
geral@hoteldostemplarios.pt

+351 249 310 100
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