
UM CENÁRIO PERFEITO PARA COMEMORAR 
O AMOR !

“Em um ambiente único e 
exclusivo, oferecemos todo 

nosso carinho, nossa 
dedicação e atenção, para 

tornar esse momento 
inesquecível."



Para a cerimônia, um Espaço acolhedor, 
abraçado pelas árvores, recebe os noivos com 

muito conforto.

A CERIMÔNIA

Presenteamos os Noivos com nosso
charmoso varal de luzinhas, que

ilumina com descontração e charme todo
o gramado.



A CERIMÔNIA

Durante o dia ou no 
fim da tarde, a paisagem

colabora com esse
momento tão especial !!



FESTEJANDO

O Espaço coberto
comporta 250

convidados
sentados e também

pode ser uma
opção para a 

cerimônia em dias
chuvosos.



FESTEJANDO

Para acompanhar a linha rústica, 
nossas cadeiras de madeira e todo
o nosso mobiliário estão inclusos
em nosso orçamento. As mesas 

podem ser redondas
ou retangulares, atendendo a 

tendência das mesas comunitárias. 



Na Casa Rosa, os noivos e seus familiares se 
preparam para a cerimônia!!!

A CASA 
ROSA

Fica à disposição do casal, para o Day 
Use, uma casa com 4 suítes, à partir das 

8h00 da manhã, no dia do evento. 
Noivos, familiares e padrinhos podem se 
preparar para o grande momento, com 

muito conforto e privacidade.

Para a comodidade de todos, 
das 8h às 13h é servido um 

brunch para quem estiver na
casa, com um limite
de até 20 pessoas. 



INVESTIMENTO

O QUE FAZ PARTE DOS VALORES AO LADO
(sem pernoite)

Todos os móveis e objetos decorativos existentes no Espaço, 
diminuindo o custo de locação de mobília de decoração para a 
festa;  

Cadeiras de madeira para dentro do salão e de ferro para a 
cerimônia com mesas redondas e/ou retangulares, para todos os 
convidados;

Varal de luzinhas para a área da cerimônia e Iluminação básica 
em todas as áreas;

Day use da Casa Rosa para preparação da Noiva e seus familiares, 
com brunch para até 20 pessoas antes da festa;

Estacionamento para todos os convidados;

3 seguranças uniformizados durante todo o evento, cuidando da 
entrada, do estacionamento, observando crianças ao redor da 
piscina, e etc..

Limpeza do salão antes e após a festa, além de uma pessoa
responsável pelos banheiros durante o evento. 

Número de 
Convidados

Celebração
( sem pernoite)

Até 70 convidados R$19.100,00

Até 100 convidados R$22.400,00

Até 130 convidados R$23.800,00

Até 150 convidados R$24.800,00

Até 180 convidados R$25.600,00

Até 200 convidados R$26.500,00

Até 250 convidados R$27.400,00

Até 300 convidados R$28.500,00

O QUE NÃO FAZ PARTE
Florista/Decoração,
DJ, Som e Iluminação cênica
Buffet 
Gerador e Serviço de Vallet



FORMAS DE PAGAMENTO

Se gostaram do nosso espaço e dos serviços oferecidos, deixamos à escolha de vocês a forma de 
pagamento. Podendo ser entrada e restante dois meses antes do casamento ou parcelas iguais até

um mês antes do casamento, sendo que parcelas que ficarem para 2021, terão acréscimo de 10%.

INVESTIMENTO

VALORES ESPECIAIS

Em dias de semana, exceto
feriados, de 3˚ a 5˚, os

valores tem 40% de 
desconto.



Hospedar-se na Casa Rosa, pode ser mais 
uma experiência desse 

Wedding Weekend. A CASA 
ROSA

Para os Noivos que querem aproveitar todo o fim de 
semana, compartilhando a felicidade com seus

amigos ou familiares, oferecemos uma hospedagem
completa, com camareira, roupa de cama e banho, 

e kit amenities nos quartos.
A Casa Rosa tem 4 suítes, 1 para os Noivos e nas

outras 3,  podem acomodar 15 convidados
confortavelmente.



A suíte dos noivos, é mais um 
lindo cenário para fotos!!

ACOMODAR-SE

As outras 3 suítes da casa, com 
ar condicionado, podem

acomodar mais15 convidados.
Decorada com 

muito carinho,  possui
ar-condicionado, 

penteadeira, lençol
1000 fios entre 

outros cuidadinhos
especiais!!



CONVENIÊNCIAS

Na diária de sexta, com entrada às 14h 
está incluso um jantar leve para até 17 
pessoas ( Noivos e 15 convidados) e o 
café da manhã de sábado. Na diária de 
sábado, um brunch é servido das 8h às

13h no domingo.
SÁBADO e DOMINGO  

BRUNCH (8h00 até 13h00)
Leite, Café, Sucos, Frutas, Pães Diversos, 

Torradas, Biscoitos e Bolos, Cereais, 
Ovos, Omeletes, Frios Diversos, Mel e 
Geléias, Doces….

SEXTA NOITE  
CARINHOSO JANTAR LEVE 

Opção 1 - Tortas (Frango, 
Palmito,Alho Poró…) e Saladas
Opção 2 - Panquecas (Carne, 
Frango…), e Saladas.
Opção 3 - Lasanhas (Bolonhesa, 
Verde, Abobrinha…) e Saladas.

Acompanham bebidas não alcólicas
e Sobremesa. 

Neste momento tão especial para os
noivos e seus familiares, entendemos
que não gostariam de se preocupar

com nada.

Hospedagem para 
17 pessoas

Inclui roupa de cama, banho, 
amenities e alimentação conforme 

diária.
1 diária ( sexta para 

sábado ou sábado para 
domingo)

R$3.500,00

2 diárias (Wedding 
Weekend) R$6.500,00



INFORMAÇÕES

Em nosso site temos mais
informações sobre parceiros, nossa

localização e mais fotos. 

Atenderemos vocês com muito
carinho!!

Agende uma visita pelo telefone
whatsapp (11)99703-8840 com 

Emília.

(11)99703-8840
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