
Realize seu sonho...
em um cenário Encantador!



Colecionamos
Memórias Inesquecíveis

junto com você

Foto: Capela de Cristal

O Espaço Boulevard é um espaço para eventos 
localizado em uma área de 80.000m² de natureza.  
Aqui, o seu evento contará com um ambiente 
charmoso e aconchegante, capaz de envolver os 
convidados em uma atmosfera de emoção, 
romantismo e encantamento, tudo isso 
acompanhado por serviços de excelência, desde o 
primeiro atendimento até o Grande dia. Nosso 
espaço foi projetado para atender a todos os tipos 
de evento, com qualidade, sofisticação e tudo isso 
em um cenário único.



Salão Nobre
Local perfeito para sua recepção. Aqui 
seu evento contará com um ambiente 
charmoso, aconchegante, rico em 
detalhes e com integração total com a 
natureza.



Deck Rústico
Um toque de romantismo e ar puro 

no Salão Nobre.



Capela de
Cristal

Se você sonha com uma cerimônia 
em meio a natureza, mas não abre 
mão de segurança e sofisticação, a 
capela de cristal é o cenário perfeito!
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Estrutura Espaço Boulevard
Na locação do Espaço Boulevard está incluso:

- Salão Nobre de 400m² equipado com deck rústico coberto, cozinha (sem equipamentos), bar para distribuição de 
bebidas, banheiros fem., masc. e deficiente, sala da cerimonialista, wc de fornecedor.

- Áreas ao ar livre para cerimônia.

- Banheirista para manter a limpeza (papéis, sabonetes e demais itens inclusos).

- Controlador de estacionamento.

- Estacionamento gratuito.

- Sala da Noiva.

- Porteiro.

- Gerador de energia.
APENAS UM EVENTO POR DIA



Locação

Período de locação:

O valor corresponde à locação do espaço 
boulevard pelo período de 07 horas.

 

Itens extras inclusos na locação:

- 50 mesas (tampão + base)

- Lounge rústico

- Carroças decorativas

- Cristaleira

- Mesas rústicas 



Forma de Pagamento
Valor da locação para 2023/2024:

Segunda a quinta-feira: R$ 7.500

Sexta, domingo (feriado e véspera): R$ 9.500

Sábado: R$ 11.200

 

Forma de pagamento:

- Entrada de R$ 2.000,00

- Parcelamento em até 10x sem juros (deve ser quitado 
até 30 dias antes do evento). 

Os serviços só serão considerados fechados após a assinatura do contrato, ficando o Espaço Boulevard desobrigado de 
qualquer compromisso com relação à data e aos serviços orçados. 

Orçamento válido por 10 dias.



Obrigada!
Micaella Rios

      (12) 9.8133-4325

contato@espacoboulevard.com.brw

ww.espacoboulevard.com.br


