


No Pacote Ouro da Estância das Flores estão 
inclusos oito serviços

01 - LOCAÇÃO DO ESPAÇO.

02 - BUFFET ESPECIAL com ILHA DE FRIOS.

03 - DECORAÇÃO DE CASAMENTO DO SALÃO com arranjos de flores 

naturais e centros de mesa.

04 - DECORAÇÃO DA CAPELA OU CAMPO PARA CERIMÔNIA

05 - DJ, SOM E ILUMINAÇÃO DE PISTA para o salão.

06 – DJ E SOM PARA CERIMONIA

07 – Taxa de ECAD inclusa.
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01
Locação de espaço



01 – locação de espaço completo

• Iluminação decorativa com varais de led na área externa
• Iluminação decorativa com pontos de led no salão
• Toda a estrutura e dependências do local ficam a disposição
• Limpeza do local pós evento
• Material de higiene dos banheiros incluso (sabonete líquido e 

papel higiênico)
• Banheiros com acessibilidade
• Auxiliar de limpeza para banheiros
• Internet wireless 25Mb
• Salão com climatizadores
• Lustres de LEDs
• Evento com término às 04hs da manhã
• Estacionamento
• Localização privilegiada, caminho todo asfaltado e calçado
• Privacidade em um local sem residências próximas

Descrição do itens incluídos na locação do espaço



02
BUFFET ESPECIAL

com ILHA DE 

FRIOS

Agora iremos descrever cada serviço 
detalhadamente seguindo a ordem numérica do 

índice:



ILHA DE FRIOS
Lâminas decoradas com:

Queijos
Nozinhos
Provolone
Mussarela
Queijo nozinho
Prato
Gouda
Gorgonzola

Embutidos
Salaminho
Lombinho
Copa
Blanquet
Presunto
Peito de peru

Salada cremosa servida na taça individual
Salada de folhas e frutas da época

Frutas
Kiwi

Manga
Goiaba

Morango
Uvas

Mamão Papaia

Pães
Italiano
Pães sírios
Mini pão de leite
Torradas

Patês
Caponata de berinjela
Patê de ricota
Patê de filé de frango

Azeitonas verde recheada
Azeitonas pretas

02 - BUFFET ESPECIAL com ILHA DE FRIOS



PRATO PRINCIPAL E ACOMPANHAMENTOS

Filé Mignon grelhado com molho madeira ou roti com champignon
Filé de Frango grelhado ao molho dijon ou de ervas finas
Rondele de presunto e queijo com molho branco ou rose
Arroz branco
Arroz à grega ou com brócolis
Salpicão de filé de frango ou risoto de camarão
Salada tropical

SOBREMESA:
Brownie de chocolate com sorvete de creme e calda de chocolate

BEBIDAS:
Refrigerantes sendo COCA-COLA e guaraná
Água mineral com e sem gás 
Suco de abacaxi com hortelã natural

PETIT FOUR – SAÍDA:
Café com bolachinhas

GARÇONS:
Garçons profissionais uniformizados

MATERIAIS INCLUSOS NO BUFFET:
Cadeiras de ferro brancas modelo Tifanny almofadadas
Mesas com tampões circulares para 8 pessoas
Toalhas longas de jacguard dourada, branca ou marrom
Pratos de porcelana
Talheres especiais para buffet
Taças para bebidas
Pratos de porcelana para sobremesa
Talheres para sobremesa
Guardanapos de tecido
Equipe de cozinha profissional
Servido em linha de buffet quente com réchauds de inox

01 - BUFFET ESPECIAL com ILHA DE FRIOS



03
DECORAÇÃO DO SALÃO 

PARA casamento



03 - DECORAÇÃO DE formatura DO SALÃO com arranjos de flores 
naturais e centros de mesa.

• Quatro arranjos de flores naturais grandes para a 
mesa principal

• Duas mesas de madeira modelo LUIZ XV DOURADA
• Vasos para arranjos perolados ou de cristais
• Bandejas para doces (Não inclui os doces)
• Hall de entrada com carpete, aparador, tecidos e 

leds
• Lounges com móveis de madeira de 

demolição, aparadores, mesas de centro, carpetes 
e centros de mesa

• Tecidos em portais com pontos de LED
• Fundo da mesa principal com forração em tecido 

jacguard com cores a escolher
• Pontos de LED no fundo da decoração
• Centros de mesa rústico com arandelas, toras de 

madeiras, aquários com velas com botão de rosa, 
mosquitinho e áster



03 - DECORAÇÃO DE FORMATURA DO SALÃO com arranjos de flores 
naturais e centros de mesa.



04
DECORAÇÃO DA 

CAPELA PARA 

CERIMÔNIA



04 – DECORAÇÃO DA CAPELA OU PERGOLADO NO CAMPO
PARA CERIMÔNIA

DESCRIÇÃO DA DECORAÇÃO
DA CERIMÔNIA

• Capela decorada com aparador para púlpito
• Carpete para púlpito
• Caminho da noiva com buques de áster nas cadeiras
• Decoração com tecidos na cerimônia
• Pontos de LEDs na entrada e fundo da cerimonia
• Portal ou portal para entrada da cerimonia
• Iluminação com varais de LEDs e lustres na capela ou pergolado



05/06
DJ, SOM E ILUMINAÇÃO 

DE PISTA PARA O SALÃO 

e CERIMÔNIA



05/06 – DJ, SOM E ILUMINAÇÃO DE PISTA PARA O SALÃO

• Dj profissional tocando do início ao fim do evento
• Dois telões digitais
• Reunião técnica para escolha de músicas
• Som profissional para salão e colação de grau
• Operador de som para colação de grau
• Iluminação de pista completa
• Máquina de fumaça
• Microfone para salão e CERIMÔNIA

DESCRIÇÃO do serviço de dj, som e iluminação



07
Taxa de ecad inclusa

• A taxa do ecad é obrigada  por lei em eventos com sonorização
• A Estância das Flores tem contrato mensal com o ECAD e já 

inclui em nossos pacotes essa taxa



Valores e formas de 
pagamento
UNIDADE 1

Para até 100 pessoas

R$20.900,00
Para até 150 pessoas

R$23.900,00
Para até 200 pessoas

R$25.900,00

Para até 250 pessoas

R$27.900,00
Para até 300 pessoas

R$29.900,00

• Valores para pagamento à prazo com 20% de entrada para 

fechamento e o restante no cheque em até no máximo 10x ou 

até um mês antes do evento

• Parcelamos a entrada no cartão de crédito em até 3x sem 

juros

• Oferecemos 15% de desconto para pagamentos à vista

• Parcelamos o valor total no cartão de crédito em até 12x com 

juros da operadora



Valores e formas de 
pagamento
UNIDADE 2

Para até 100 pessoas

R$23.900,00
Para até 150 pessoas

R$26.900,00
Para até 200 pessoas

R$28.900,00

Para até 250 pessoas

R$30.900,00
Para até 300 pessoas

R$32.900,00

• Valores para pagamento à prazo com 20% de entrada para 

fechamento e o restante no cheque em até no máximo 10x ou 

até um mês antes do evento

• Parcelamos a entrada no cartão de crédito em até 3x sem 

juros

• Oferecemos 15% de desconto para pagamentos à vista

• Parcelamos o valor total no cartão de crédito em até 12x com 

juros da operadora



Muito obrigado!!! 

Qualquer dúvida entre em contato pelos 
telefones:

(67)98182-2048 – Renan

(67)98156-1761 – Jamile

Agende a sua visita pelo WhatsApp

Informações completas e muitas fotos no site
www.estanciadasflores.com


