
NOSSA HISTÓRIA







Itens oferecidos e inclusos nesta proposta:

• Capacidade para até 300 lugares, sendo 200 no salão interno e mais 100 lugares no deck;

• Mesas redondas de madeira e cadeiras de ferro (33 mesas e 280 cadeiras);

• Gerador de energia;

• Estacionamento próprio;

• Salão climatizado;

• Local para cerimônia (externo);

• Espaço de apoio (camarim);

• Trocador de fraldas;

• Plataforma Elevavel para cadeirantes ou idosos;

• Cozinha com infra-estrutura completa para serviços de Buffet; 

• Pista de dança;

• Djs (RP PRODUÇÕES) para tocar durante a festa;

• Equipamentos de som e iluminação para iliminação (animação visual);

• Telão e projetor;

• 02 Tvs de LED 42”;

• WiFi.

• Concedemos 01 hora como cortesia, para cerimônias de casamentos realizadas no local.



TABELA DE VALOERS  2020
· Vésperas de Feriados e Feriados, os valores são semelhantes aos valores dos sábados. 

BODAS 

DEBUTANTES

CASAMENTOS

INFANTIL



Condições de pagamento:
·  Em até 12 vezes, sendo uma entrada de 30% no fechamento do contrato e o restante parcelado em 11 vezes iguais . As 
parcelas deverão estar quitadas ao menos 15 dias, antecedentes a data do evento.

Formas de pagamento:
·  Boleto Bancário

Informações Adicionais
·  Duração do evento: 05 horas. Demais horas adicionais, será aplicada uma taxa de 10% do valor do contrato/hora;

· Para formaturas, valores e condições somente sob consulta;

· Contratação obrigatória de seguranças por empresa especializada indicada pelo Espaço Catavento. Mínimo 04 profissionais. 

Quantidade sujeita a avaliação do perfil do evento;

· Contratação obrigatória de banheiristas por empresa especializada indicada pelo Espaço Catavento. Sendo 01 para o toalete 

feminino e 01 para o toalete masculino.

Validade da Proposta
• 15 Dias Corridos

Venha nos fazer uma visita ! Atendemos com hora marcada, de terça à sábado, das 08:00 
até às 18:00h. Você irá se encantar com a melhor vista da nossa cidade! 
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