CHACARA BRAZIL – ESPAÇO & BUFFET

CONFIRA NOSSOS PACOTES COM 02 ATÉ 06 DIÁRIAS COMPLETAS
•Pacotes de final de semana com festa (pernoites para os familiares e festa para os convidados)
• Pacotes de final de semana
• Pacotes de feriados
• Pacotes de Natal
• Pacotes de Réveillon
• Pacotes de Carnaval
• Pacotes de férias escolares
• Retiro de igrejas com alojamentos e acampamentos para até 150 pessoas

PACOTE DE FINAL DE SEMANA COM FESTA
Festa ao numero de convidados contratados + pernoite e diária pós-festa
Sem diferencial nos valores para 20 até 60 familiares.

A sua festa não precisa ser limitado a um só dia.
Que tal passar um fim de semana comemorando entre os seus amigos e familiares?
É o que oferece a chácara Brazil – Espaço & Buffet .
Seja para um único dia ou mais, o espaço é ideal para aproveitar.

PACOTES DE FINAIS DE SEMANA & FERIADOS
OS VALORES DOS PACOTES ESTÃO ADEQUADOS DE JANEIRO A NOVEMBRO ACOMODAÇÕES PARA ATÉ 60 PESSOAS
PARA MAIOR NUMERO DE PARTICIPANTES - ESPAÇOS DISTINTOS COM ACAMPAMENTOS PARA ATÉ 150 PESSOAS

CONSULTE VALORES DOS NOSSOS PACOTES
PERÍODO 01

PERÍODO 02

PERÍODO 03

PERÍODO 04

PERÍODO 05

2 DIÁRIAS E 1 PERNOITE

2 DIÁRIAS E 2 PERNOITES

3 DIÁRIAS E 2 PERNOITES

3 DIÁRIAS E 3 PERNOITES

4 DIÁRIAS E 3 PERNOITES

OPCIONAL: - ALIMENTAÇÃO COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR/LANCHE DA TARDE.
CONSULTE NOSSAS SUGESTÕES DE CARDÁPIOS NO CARDÁPIO DIÁRIO

DO QUE SE OFERECE EM TERMOS DE LAZER & ENTRETENIMENTOS:






Espaço gourmet - aparadoras com tampo de granito e madeira e mesas fixa quadradas com tampos de granito em formação 08 ou familiar até 24 lugares;
Piscina adulto/ infantil e Jardim gourmet - complementando mesas fixas com tampos de granito, cadeiras, ombrelones, bancadas e espreguiçadeiras;
Salão de jogos - com mesas de sinuca, ping-pong, toc-toc, xadrex e cartas;
Campo de futebol gramado - com telas altas de proteção, bancadas, vestiário e duchas;
Espaços ao ar livre - nos jardins e gramados com tendas, mesas e cadeiras.

DA INFRAESTRUTURA GERAL:






Dependências da casa principal com cozinha completa, planejada e equipada - mobiliário completo: televisão, jogos de sofás, mesas, cadeiras, banquetas, geladeira,
freezer, fogão e, demais itens e utensílios domésticos – varandas com mesas e cadeiras.
Mesas e cadeiras distribuídas em quantidade suficiente para todos os convidados sem a necessidade de movimentar as mesmas nos horários de alimentação e lazer;
A chácara em seu todo fica para uso exclusivo do contratante qualquer que seja o número de convidados;
Gerador próprio na eventualidade de queda de energia, garantindo tranquilidade e segurança ao seu evento;
Estacionamento amplo e gratuito no interior da propriedade.

Essas são apenas algumas das razões e diferenciais pelas quais você precisa nos conhecer!!
FAÇA JÁ A SUA RESERVA

Agende a sua visita. Estamos ao dispor e será uma honra conhecê-los e recebê-los em nossa casa

