
Casamentos 
& Eventos



Evento Grande
3 noites* 

Evento Médio
2 noites* 

Evento Pequeno
1 noite* 

É Permitido:
Ÿ Montar estrutura de palco 

(som, luz, iluminação) e altar;
Ÿ Alugar mobília para o evento;
Ÿ Contratar Buffet & Cerimonial;
Ÿ Utilizar áreas privativas;
Ÿ Até 150 convidados.

É Permitido:
Ÿ Montar estrutura de altar;
Ÿ Pequena estrutura de DJ;
Ÿ Alugar mobília para o evento;
Ÿ Contratar Buffet & Cerimonial;
Ÿ Até 80 convidados.

É Permitido:
Ÿ Montar estrutura de altar;
Ÿ Contratar Cerimonial;
Ÿ Até 50 convidados.

R$ 44.000,00
(HOSPEDAGEM INCLUSA)

R$ 29.750,00
(HOSPEDAGEM INCLUSA)

R$ 17.000,00
(HOSPEDAGEM INCLUSA)

O Flor de Lis Exclusive Hotel recebe eventos exclusivos como casamentos e festas privadas, 
com até 150 convidados, sendo necessário reservar todas as 14 acomodações do hotel, 

que hospedam até 28 pessoas ou 14 casais, incluso café da manhã a la carte. 



EVENTO DE 3 DIAS   R$ 44.000,00  MÁXIMO DE 150 CONVIDADOS

 - O local não é totalmente coberto; porém toldos podem ser colocados;

- A locação de um gerador é obrigatória, visto que nossa rede não comporta toda carga.

- Incluso todas as 14 acomodações( com cama de casal), acomodando então, 28 pessoas;

- Incluso café da manhã a “la carte” ; na manhã  após o evento o café será servido às 8h.

- Primeiro dia de evento aconselhamos que seja feita a montagem do evento, também como 
recebimento de móveis , decoração, buffet, etc; -para o  uso de nossa cozinha é cobrado uma taxa 
extra de R$ 300,00 ,os toiletes para os convidados está incluso.

- No segundo dia aconselhamos que seja feito o evento e ajustes finais para a cerimônia;

- Neste tipo de evento não alugamos cadeiras, nem freezers e nem geladeiras para a colocação de 
bebidas; também não temos garçons ou equipe de limpeza do hotel disponível;

- O evento deve ser encerrado  e toda sua estrutura desmontada até o meio dia do terceiro e último 
dia.  Todos os check outs devem acontecer também até às 12h;

- O local deve ser entregue limpo e em perfeito estado no terceiro e último dia;

- Só temos estacionamento disponível para os convidados hospedados;

- Aceitamos depósito bancário ou cartão de crédito( 50% antecipado e o restante  em até uma 
semana antes; pode ser parcelado em 3 vezes); lembramos que o hotel não pode ter nenhuma 
reserva marcada no dia de seu evento;

 EVENTO DE 2 DIAS   R$ 29.750,00  MÁXIMO DE 80 CONVIDADOS

 - O local não é totalmente coberto; porém toldos podem ser colocados;

- A locação de um gerador é obrigatória, visto que nossa rede não comporta toda carga.

- Incluso todas as 14 acomodações( com cama de casal), acomodando então, 28 pessoas;

- Incluso café da manhã a “la carte” ; na manhã  após o evento o café será servido às 8h.

- Neste tipo de evento não alugamos cadeiras, nem freezers e nem geladeiras para a colocação de 
bebidas; também não temos garçons ou equipe de limpeza do hotel disponível;

-Para o  uso de nossa cozinha é cobrado uma taxa extra de R$ 300,00 ,os toiletes para os convidados 
está incluso.

- O evento deve ser encerrado  e toda sua estrutura desmontada até o último  dia.  Todos os check 
outs devem acontecer também até às 12h;

- O local deve ser entregue limpo e em perfeito estado no último dia;

- Só temos estacionamento disponível para os convidados hospedados;

- Aceitamos depósito bancário ou cartão de crédito; lembramos que o hotel não pode ter nenhuma 
reserva marcada no dia de seu evento;

EVENTO DE 1 DIA   R$ 17.000,00   MÁXIMO DE 50 PESSOAS

- Evento compacto,

- Incluso o espaço, equipe de limpeza, garçons e mesas para 4 e 5 pessoas ( 6 mesas quadradas e 5 
redondas);

- Neste formato de evento, podemos organizar o buffet e bebidas, porém ele deve ser feito de 
acordo com nosso cardápio ( valor não incluso), o cardápio deverá ser reduzido( 3 opções de 
entrada, 3 de prato principal e 3 de sobremesa);

- As 14 acomodações e o café na manhã após o evento  estão inclusas,

- Não temos decoração, porém ela pode ser feita pelos responsáveis do evento; -A contratação de 
músicos, banda e etc deve ser feita pelos responsáveis pelo evento;

MAIS INFORMAÇÕES

WWW.FLORDELISEXCLUSIVEHOTEL.COM.BR 



reservas@flordelisexclusivehotel.com.br
www.flordelisexclusivehotel.com.br

+ 55 82  98191 2320 / 3355 1721  
 


