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UMA EXPERIÊNCIA
COM ESSÊNCIA
Não queremos ser mais uma hospedagem,
mas transformar o final de semana de
descanso em uma verdadeira experiência
de acolhimento e gastronomia.

NOSSA PROPOSTA DE
POUSADA BOUTIQUE TEM
A INTENÇÃO DE SER
COMO UMA EXPERIÊNCIA
NA CASA DE AMIGOS.
Somos Ligia, Claudio e Isadora Scappini,
mãe, pai e filha e somos os idealizadores e
realizadores desse projeto. Nas nossas
experiências de viagem, sempre buscamos
uma hospedagem acolhedora e boa
gastronomia, já que o Claudio é chef de
cozinha e trabalha na área há mais de 40
anos desenvolvendo mais do que pratos,
experiências gastronômicas.
Nossa essência de vida é o que buscamos
trazer na experiência do Borgo San Felice.
Sempre apreciamos boa companhia,
excelente gastronomia, compartilhar
experiências e promover um final de
semana inesquecível!

NOSSA PROPOSTA DE
POUSADA BOUTIQUE TEM
A INTENÇÃO DE SER
COMO UMA EXPERIÊNCIA
NA CASA DE AMIGOS.

Criamos finais de semana de experiências
com a hospedagem nos nossos chalés super

POR ISSO CRIAMOS A
PROPOSTA DE SER UMA
POUSADA BOUTIQUE!

acolhedores e charmosos com pacote de
pensão completa, dando a oportunidade de
famílias e pequenos grupos de amigos
poderem viver essa experiência de
hospedagem e gastronomia.

PACOTE BOUTIQUE

PROPOSTA DE CARDÁPIO PARA PACOTE
DE FINAL DE SEMANA PARA GRUPOS

Sexta

Sábado

CHEGADA A PARTIR DAS 15H

CAFÉ DA MANHÃ 8:30h - 10:30h
Com 2 tipos de bolos, ovos, frios, pão de queijo e pães variados
Frutas variadas, café, leite e chocolate.

CORTESIA
Wellcome coffee com mini sanduiche, bolo, café, chá gelado

JANTAR 19h - 22h
Hamburgada artesanal do chef acompanhada de batata frita.
Opção vegetariana
Salada de figo com redução de balsâmico sobre leito de verdes
nobres.
Massa ao molho pomodoro com manjericão da horta.
Sobremesa
Mousse de chocolate.
Bebidas
Refrigerantes dietéticos e normais, chá gelado.

ALMOÇO EXECUTIVO

13h - 15h

Salada verde com molho Caesar e crutons de alho e lascas de parmezon.
Quiche de cebola.
Frango na manteiga de sálvia.
Purê de batata baroa.
Sobremesa: Pudim de leite ou salada de frutas.
Bebidas: Refrigerantes dietéticos e normais, chá gelado.

OPCIONAL
Churrasco completo ao invés do almoço executivo.
Valor por pessoa: R$45,00

Sábado

Domingo

JANTAR

CAFÉ DA MANHÃ

19h - 22h

Noite de Pizza na Toscana. Seu grupo vai apreciar pizzas
artesanais assadas na lenha feitas pelo Chef Scappini.
Sobremesa
Pizza doce (consultar opções)
Bebidas
Refrigerantes dietéticos e normais, chá gelado.

8:30h - 10:30h

como dia anterior - mesma variedade mas itens diferentes

ALMOÇO - BRUNCH

13h - 15h

salada de legumes grelhados com azeite de ervas.
frango a milanesa a parmegiana.
Arroz.
Feijão .
Purê de batatas.
Sobremesas
Torta de limão.
Bebidas: Refrigerantes, 2 tipos de sucos.
Opção Kid: arroz, feijão, purê e bifinho ou franguinho
+ 1 legume cozido

CHECK OUT DOMINGO ÀS 15H.

COMPLETE SUA
EXPERIÊNCIA

OUTROS SERVIÇOS QUE
OFERECEMOS
Manicure e pedicure
R$50,00 (pé e mão)
Massagem relaxante
R$150,00
Drenagem Linfática
R$150,00

EXPERIÊNCIA
BORGO BOUTIQUE
COMPLETA
A NOSSA EXPERIÊNCIA EXCLUSIVA
PARA SEU GRUPO

R$3600,00 +

pensão completa

Diária para 10 chalés*
*Mínimo de 2 diárias
Esse valor é para finais de semana comuns.
Para feriados, consultar disponibilidade e valor.

10 chalés duplos com lareira, hidromassagem e tv.
(com opção de adicional de 8 camas de solteiro nos chalés).
A nossa pousada exclusiva para seu grupo.
Nossos serviços e pensão completa tornam sua experiência
muito mais especial!
Mínimo de 10 e máximo de 30 pessoas.
Cardápio assinado pelo Chef Scappini, há mais de

Pensão completa:
R$ 160,00/ dia por pessoa
café da manhã, almoço e jantar incluídos.
Caso queira adicionar churrasco completo,
acrescentar R$45,00 por pessoa.

CONSULTE AS DATAS DISPONÍVEIS
PARA 2021

40 anos servindo experiências gastronômicas.
RESERVAS E MAIS INFORMAÇÕES

(21)98800-8878

Para reservas e informações
acesse nossos canais de comunicação

borgosanfelice_boutique
www.borgosanfelice.com.br
info@borgosanfelice.com.br
(21) 98800 8878

