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CASAMENTO BOUTIQUE
A personalidade da nossa Pousada Boutique está nas
experiências exclusivas que buscamos proporcionar
para nossos clientes. E para o seu grande dia,
queremos oferecer o que temos de melhor!
Para isso criamos o Pacote Casamento Boutique,
desenhando a sua experiência de forma única e
personalizada para uma data memorável!
Contamos com um buffet e cozinha com mais de 40
anos de experiência no ramo dos eventos, e é com
essa excelência, junto do requinte do espaço do Borgo
San Felice que vamos atender o seu casamento.

NOSSA ESSÊNCIA
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,
compartilhar experiências e promover um
final de semana inesquecível!

APRESENTAMOS A SEGUIR
A PROPOSTA CRIADA COM
EXCLUSIVIDADE PARA
ATENDER NOSSOS NOIVOS.

Esperamos poder atender você e seus
convidados com toda excelência que
desenvolvemos durante mais de 40 anos
no ramo de eventos e gastronomia,
proporcionando experiências únicas e
memoráveis.

PACOTE
CASAMENTO
BOUTIQUE

Jantar Cocktail

NO FINAL DE SEMANA DO SEU CASAMENTO,
TODA ESTADIA VIRA UMA VERDADEIRA
CONFRATERNIZAÇÃO.

Para começar o final de semana com o pé direito, queremos
criar um jantar com clima de confraternização para receber
vocês e seus convidados, tornando nossa casa a casa de vocês
também!

CONHEÇA UM POUCO DA PROGRAMAÇÃO
GASTRONÔMICA QUE CRIAMOS PARA O FINAL
DE SEMANA.

Para os convidados hospedados na pousada.

Pré-festa

Pós festa

O dia começa com um café da manhã completo e antes do
casamento preparamos um brunch com algumas surpresinhas
para seus convidados.

Preparamos um café da manhã especial para recuperar a energia
do dia anterior e nos despedimos com um almoço leve para um
até breve caloroso.

Casamento Boutique
A partir da nossa experiência de mais de 40 anos no ramo de
eventos, oferecemos um menu criado pelo nosso Chef Scappini
para que o seu grande dia se torne uma experiência única para
você e seus convidados.
O menu é criado personalizado para seu evento, tornando cada
celebração única.
O valor da festa de casamento é calculado a parte do
orçamento da estadia, já que a pousada comporta no máximo
30 pessoas.

CHECK OUT NO DOMINGO, OU SOLICITE O
ORÇAMENTO PARA COTAR MAIS DIÁRIAS.

PACOTE CASAMENTO
BOUTIQUE
Acomodações em chalés duplos ou triplos com banheira de
hidromassagem, todas as áreas comuns da pousada estarão
disponíveis com exclusividade para seu grupo durante esse final de
semana.

VALOR ACOMODAÇÕES + REFEIÇÕES

A partir de R$8700,00*
Diária para 10 chalés duplos com
refeições incluídas para 20 pessoas.
*mínimo de 2 diárias
(final de semana do casamento). Valor altera
dependento da quantidade de hóspedes.

Experiência personalizada do Pacote Casamento Boutique.
Valor da hospedagem inclui 10 chalés com refeições incluídas no
menu apresentado para minimo de 20 pessoas e máximo de 30.
(hospedadas na pousada) - Solicite orçamento para o número de
hospedes do seu evento.
É necessário fechar todos os chalés da pousada para o final de
semana do evento - lotação de até 30 pessoas.

VALOR BUFFET DE CASAMENTO

A partir de
R$250,00/pessoa*
Buffet e bar para casamento boutique considerando minimo de 20 pessoas.

Valor não contempla bebidas alcoólicas para os demais dias.
Não cobramos rolha.
Serviço de café e água na refresqueira disponível durante toda a
estadia.

ESSES VALORES SÃO VALORES BASE, O VALOR
REAL DEPENDE DA SUA PROPOSTA
PERSONALIZADA E DATA ESCOLHIDA. ENTRE EM
CONTATO E SOLICITE MAIS INFORMAÇÕES.

Cardápio assinado pelo Chef Scappini, há mais de
40 anos servindo experiências gastronômicas.

RESERVAS E MAIS INFORMAÇÕES

(21)98800-8878

PACOTE CASAMENTO
BOUTIQUE
Itens como:
Decoração Floral, peças decorativas,
mobiliário extra, iluminação decorativa,
bolo, doces, bem casados, dj, sonorização,
manobristas, seguranças, limpeza de wc
durante a festa e gerador, são itens que não
fazem parte da proposta e serão indicados
pelos cerimoniais parceiros da pousada!

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

