
Condições Gerais 
 
 

Atingindo 150 pagantes – OFERTA: 
 

 6% desconto por pessoa 


 Fogo-de-artifício 


 A escolha do prato deverá se feita com 15 dias de antecedência; 



Nota: O peso do bolo de cerimónia é calculado numa base de 100g por pessoa; 

Sinalização  
A pré-reserva do dia deverá ser efetuada através do pagamento de um sinal: 
 Sinalização de 200€ (casamentos até 99 pessoas) 

 Sinalização de 300€ (casamentos de 100 a 200 pessoas) 

 Pagamento de 40% - 8 dias antes da realização do casamento 
 

Só aceitamos desistências com 7 dias de antecedência. 

Crianças 
 

 Até aos 3 anos – grátis 


 Dos 3 aos 10 – pagamento de 50% do valor da ementa 

Sugestões 
 

 Animação Musical - Profissional 
Com música ao vivo, animação, interação ativa com os convidados – 395€  


 Animação para as Crianças – Palhaço Profissional ou Bonecas 
Com espetáculos de animação, pinturas para as crianças e demais interação – 130€ 



 Fogo-de-Artifício* (oferta para 150 pagantes) – Composto por repuxos, lágrimas (baterias) – 125€ 
*Fogo-de-Artifício deverá ser colocado antes das 23:00. 

 
Decoração 

Decoração – desde 12€/mesa (inclui ranner à cor escolhida, marcadores de mesa dourados ou prateados, 
espelhos, organzas, castiçais e velas) através de parceria com decoradora “Sonho Real” 
Inclui rodapé de mesa branco, verde, bordeaux e salmão e toalha branca ou salmão; 
Flores naturais – A pedido do cliente, com custo associado; 
Fantasmas para cadeiras (brancos) com laço (cor opcional) – 2,50€/pax 
(SÓ SÃO COLOCADOS A PEDIDO DO CLIENTE); 
Não autorizamos a utilização de “confettis”. 

 
Cerimónia Civil – Realizada no jardim (com estruturas e equipamentos necessários) – 75€  
Animação do Cliente – Taxa de Animação própria ou contratada pelo cliente (externa) – 60€  
 
Sala jardim Exclusiva:  
Exclusiva só a partir de 50 pessoas pagantes; 
Acresce 275€ de Aluguer de sala, se o número de pessoas pagantes for inferior a 50 pessoas. 
 
Validade da Proposta: 

Valores são garantidos durante 30 dias e podem ser ajustados mediante especulação dos 
valores praticados no mercado. 

 


