


DESCRITIVOS E 
VALORES 2014



ESPA‚O SENA

Salão amplo com sonorização já instalada e pronta para uso (incluso na 
locação): 8 caixas, amplificador, mesa de som, microfones sem fio, 
aparelho de DVD. Possui 01 projetor HD já instalado com projeção direta 
na parede. Todo acabamento arquitetônico traz conforto e beleza dentro 
do estilo rústico chique, dando grande destaque à decoração. Grande 
abertura para uma varanda que, através de uma escada, desce a um 
pátio aberto, descoberto e não sonorizado. Este pátio externo está 
incluso na locação deste espaço. Possui um foyer na entrada, ideal para 
montagem de mesas de bolo/fotos. Capacidade: 110 pessoas sentadas em 
formato jantar. Com pista de dança, a capacidade de pessoas sentadas 
diminui. 



ESPA‚O SENA



ESPA‚O TAMISA

Espaço Bar aconchegante e charmoso, com clima intimista e rústico. 
Possui audiovisual ambiente pronta para uso (incluso na locação): 4 
caixas, amplificador, aparelho de DVD, sinal SKY, TV LCD de 40''. Com 
possibilidades variadas de montagens, pode acomodar um pequeno grupo 
de amigos, ser um espaço de apoio para eventos maiores, pista de dança 
em festas. Possui balcão/bar com cozinha de apoio, ideal para montagens 
de bartenders. Possui varanda coberta ampla e com linda vista, bem 
como uma pequena praça ao ar livre que complementam o espaço. 
Capacidade: 15 a 35 pessoas dependendo do formato idealizado.



ESPA‚O TAMISA



ESPA‚O DANòBIO

Área ampla e com características de chácara, ideal para serviços de 
alimentação. Possui audiovisual ambiente pronta para uso (incluso na 
locação): 4 caixas, amplificador, aparelho de DVD, 1 TV LCD de 40'', 2 TV 
LCD 26''. Não possui sinal SKY. Possui bar de apoio para serviços de bebida 
e uma lareira para aquecer o ambiente em dias frios. Uma grande 
varanda coberta possibilita a visão de toda a Estação das Águas e suas 
áreas ao redor. Um acolhedor gazebo dá o toque de charme deste espaço: 
com lindo paisagismo e estrutura de madeira, possui pequena cachoeira e 
uma lareira a céu aberto, que além de linda, aquece o ambiente. 
Capacidade: até 80 pessoas sentadas, utilizando varanda e gazebo. 



ESPA‚O DANòBIO



ESPA‚O DE APOIO

Espaço reversível à vontade do cliente!
Pode ser camarim da noiva, apoio aos convidados, sala de presentes, 
espaço kids, etc.
O nosso espaço de apoio tem tudo para ser o que o cliente quiser!



TABELA DE PRE‚OS

ESPAÇO VALOR

Espaço Sena R$ 2.700,00

Espaço Tamisa R$ 1.300,00

Espaço Danúbio R$ 1.500,00

Espaço de Apoio cortesia

Locação Total R$ 5.500,00

* Parcelado em até 6x
* Locação para 5 horas de festa.



OBSERVA‚ÍES RELEVANTES

Incluso na loca•‹o :
- Áudiovisual já instalado em cada espaço
- Limpeza antes, durante e após o evento
- 1 funcionário da Estação das Águas para executar a montagem do salão 
e acompanhar o evento.

N‹o fornecemos:

- seguranças
- manobristas
- suporte técnico para som e imagem




