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Localizada a 15 quilômetros do centro
de Curitiba, em Colombo, a Villa Dei
Nonni é um espaço utilizado para
realização de eventos de todos os tipos. 

A chácara é frequentemente escolhida
para ser palco de casamentos, devido ao
seu paisagismo feito com extremo
cuidado e suas belezas naturais da
região.

O espaço se apresentou ao mercado de
evento em 2006 e, desde então, vem
realizando o sonho de centenas de
casais, adquirindo, assim, uma
experiência em gestão de eventos que
auxilia no desenvolvimento em direção
a excelência. 



Nossos Espaços

SPAZIO DEI NONNI

Spazio Dei Nonni é um espaço surpreendente. Se você deseja comemorar junto a muita
área verde e espaço ao ar livre, irá se encantar com os extensos gramados, flores e árvores,
em especial, os Cipestres Italianos, que complementam e compõem o cenário perfeito.

O Salão Dei Nonni é um espaço amplo com capacidade para até 240 pessoas. Possui áreas
de apoio para serviços, sanitários internos duplos, escadas de comunicação interna e
externa. O salão de vidro é utilizado como ambiente complementar e área de baile,

integrando a natureza com a sua comemoração.

SPAZIO BAMBINI

O Spazio Bambini é um espaço charmoso. Á área de bosque tem seu encanto em
especial: a grama verde, a natureza como um todo presente no espaço e uma calorosa
areira externa.

O Salão Bambini é um local aconchegante, com capacidade para até 120 convidados.
Possui áreas de apoio para serviços e sanitários internos duplos.

O espaço conta com um espaçoso deck em madeira contíguo ao ambiente do salão, que
pode ser utilizado para variados layouts em sua comemoração.

NOSSOS ESPAÇOS / 03

A chácara Villa Dei Nonni possui dois aconchegantes espaços para receber seu
evento.



Comemorações
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ÁREA PRINCIPAL

SALÃO DEI NONNI - SUPERIOR

SALÃO DE VIDRO - INFERIOR

Com   aproximadamente dez mil metros
quadrados, incluindo bosque frontal,
pomar, jardins com belíssimo paisagismo,

extensos gramados, pérgolas, gazebo,

espelho d'água, além do salão Dei Nonni.

Com aproximadamente  300  metros
quadrados, conta com capacidade para
até 200 pessoas sentadas ou até 300
pessoas no formato de coquetel.

Conta com áreas de apoio para serviços,
sanitários internos duplos, escadas de
comunicação interna e externa.

Capacidade do salão para recepção:

60 convidados.

Área inferior com 180 metros quadrados,
aproximadamente,  com infraestrutura
para instalação de sonorização e
iluminação cênica – utilizado como
ambiente complementar e área para
baile. Conta com sanitários duplos e área
de jardins anexos.
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SERVIÇOS INCLUSOS NA LOCAÇÃO

ESTRUTURAS E SERVIÇOS NÃO
INCLUSOS

ESTACIONAMENTO

Contamos com duas áreas de
estacionamento para convidados,
totalizando aproximadamente 60 vagas
privativas, além de 20 vagas para
profissionais de serviço em área

específica, também privativa. 

Estrutura de cozinha, churrasqueira, bar e
serviços associados NÃO INCLUSO na
locação. 

Organização e limpeza das áreas
externas e internas pré e pós evento.

Serviços de supervisão de entrega de
materiais, montagem e desmontagem
de serviços terceirizados. 
Serviços de portaria – controle de
acesso de profissionais e convidados,
monitoramento e segurança básica.
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MÓVEIS INCLUSOS NA LOCAÇÃO

A locação destes salões inclui até 20
mesas com tampos redondos para
8/10 convidados e 200 cadeiras de
madeira.

Bancos rústicos de madeira com cinco
lugares montados de acordo com
plano da cerimônia.

01 aparador para área de cerimônia.

02 aparadores em madeira.

01 cristaleira a em madeira com portas
duplas.
Mesa para bolo em madeira
envelhecida; (90 x 90cm).

10 mesas para buffet – 1,20 por 1,00
metros.
03 mesas quadradas rústicas de 04
lugares com cadeiras.
Mesa redonda branca – 90 cm.



Spazio Dei Nonni

SPAZIO DEI NONNI - COMEMORAÇÕES / 08

ÁREA PRINCIPAL  ÁREA PRINCIPAL 

Spazio Dei Nonni

ÁREA PRINCIPAL ÁREA PRINCIPAL

ÁREA PRINCIPAL ÁREA PRINCIPAL

SALÃO DEI NONNI - SUPERIOR SALÃO DEI NONNI - SUPERIOR
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SALÃO DEI NONNI - SUPERIOR SALÃO DEI NONNI - SUPERIOR

Spazio Dei Nonni

SALÃO DEI NONNI - SUPERIOR SALÃO DE VIDRO - INFERIOR

SALÃO DE VIDRO - INFERIOR SALÃO DE VIDRO - INFERIOR

ESPELHO D´'AGUA ESPELHO D'ÁGUA
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ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO

RECEPÇÃO EXTERNARECEPÇÃO EXTERNA

RECEPÇÃO EXTERNA RECEPÇÃO EXTERNA

RECEPÇÃO EXTERNA RECEPÇÃO EXTERNA
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ÁREA PRINCIPAL

SALÃO BAMBINI

DECK 

O Spazio Bambini tem uma área de
aproximadamente de 6 mil metros
quadrados com gramados, bosques e
jardins. Também conta com mini gazebo
e parquinho infantil,   além do salão de
festas.

Aproximadamente 250 metros
quadrados de área, composta de dois
ambientes contíguos á área do bar e
deck de madeira coberto.

 

Comporta 120 pessoas sentadas no

formato de buffet ou até 150 para
coquetel.

Capacidade do Deck para recepção:

90 convidados.

Aproximadamente 100 metros
quadrados com assoalho de madeira e
cobertura.

Pode ser utilizado como área para
composição de ambientes diferenciados
para os convidados durante a festa.
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SERVIÇOS INCLUSOS NA LOCAÇÃO

ESTRUTURAS E SERVIÇOS NÃO
INCLUSOS

ESTACIONAMENTO

Contamos com duas áreas de
estacionamento para convidados,
totalizando aproximadamente 40 vagas
privativas e 3 vagas preferenciais
anexas à entrada do salão. Além de 10
vagas para profissionais de serviço em
área específica, também privativa. 

Estrutura de cozinha, churrasqueira, bar
e serviços associados NÃO INCLUSO na
locação. 

Organização e limpeza das áreas
externas e internas pré e pós evento.

Serviços de supervisão de entrega de
materiais, montagem e
desmontagem de serviços
terceirizados.
Serviços de portaria – controle de
acesso de profissionais e convidados,
monitoramento e segurança básica.



Spazio Dei Nonni

SPAZIO BAMBINI -  COMEMORAÇÕES / 13

ÁREA PRINCIPAL 

MÓVEIS INCLUSOS NA LOCAÇÃO

A locação destes salões inclui até 20
mesas com tampos redondos para
8/10 convidados e 120 cadeiras de
madeira.

Bancos rústicos de madeira com cinco
lugares montados de acordo com
plano da cerimônia.

01 aparador para área de cerimônia.

02 aparadores em madeira.

01 cristaleira a em madeira com portas
duplas.
Mesa para bolo em madeira
envelhecida; (90 x 90cm).

10 mesas para buffet – 1,20 por 1,00
metros.
03 mesas quadradas rústicas de 04
lugares com cadeiras.
Mesa redonda branca – 90 cm.

Spazio
Bambini



Spazio Dei Nonni

ÁREA PRINCIPAL 

Spazio Dei Nonni

SPAZIO BAMBINI -  COMEMORAÇÕES / 14

ÁREA PRINCIPAL  ÁREA PRINCIPAL 
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SALÃO BAMBINI SALÃO BAMBINI

SALÃO BAMBINI SALÃO BAMBINI

DECK DE MADEIRADECK DE MADEIRA

DECK DE MADEIRA - RECEPÇÃO DECK DE MADEIRA - RECEPÇÃO



SPAZIO DEI NONNI - COMEMORAÇÕES / 16

DECK DE MADEIRA - PLANO BDECK DE MADEIRA - PLANO B

ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO

RECEPÇÃO EXTERNARECEPÇÃO EXTERNA

RECEPÇÃO EXTERNA RECEPÇÃO EXTERNA
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Gerais

NORMAS / 01

HORÁRIOS AGENDAMENTOS

Locação por um período de OITO HORAS
para presença dos convidados,
Adicionado de SEIS HORAS   para a
preparação do mesmo, além de DUAS
HORAS após o horário de encerramento
para remoção dos equipamentos e
liberação da estrutura locada.

Não será permitido acesso dos
convidados ao local antes do horário
inicial programado

Decoração dentre outros, devem ser
obrigatoriamente agendados com
antecedência.   respeitando-se a
disponibilidade do local. Não será
permitido em hipótese alguma a
visitação e\ou utilização do espaço sem
agendamento ou no período entre
  dezoito horas da noite e oito horas da
manhã.

Somente são permitidos prestadores de
serviços - empresas ou pessoas físicas,
previamente cadastrados 

A realização de serviços estão
condicionadas à infra-estrutura, espaço,

disponibilidade de energia, horários e
aprovação dos responsáveis pelo evento.

Todo e   qualquer serviço programado
deve ser informado previamente para
avaliação.

Horários para preparação, prestação dos
serviços, encerramento dos serviços e
remoção de equipamentos, de acordo
com os horários estabelecidos em
contrato



Gerais

NORMAS / 02

NORMAS INTERNAS

Normas internas Villa dei Nonni - a
contratada reserva-se o direito de
estabelecer normas para acesso,

circulação e conduta de profissionais e
empresas prestadores de serviço no local

NÃO É PERMITIDO

Bandas de música a partir das 22 horas.
Som mecânico que ultrapasse 60
decibéis 

Materiais operacionais ou decorativos
fixados nas madeiras do teto e aberturas,
vidros das portas e janelas ou paredes
(perfurações, grampos, fitas adesivas que
danifiquem a pintura).

Montagem e preparação de serviços fora
do horário comercial   (a partir das 18:00
horas)

FOGOS DE ARTIFÍCIO

São permitidos somente até 20 horas, 
executados SOMENTE por empresa
especializada credenciada.

IMPORTANTE: não é permitido em
hipótese alguma que pessoas não
profissionais da área utilizem fogos de
artifício no ambiente da chácara.

A Lei de Contravenções Penais fixa ser
ilícita a deflagração perigosa de fogos de
artifício em lugar habitado ou em suas
adjacências, em via pública ou em
direção a ela, sem licença da autoridade.



Música e
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HORÁRIOS

Conforme normas gerais,  período de
seis horas antes do evento e duas
horas após . 

POSICIONAMENTO

O posicionamento deve obedecer o
planejamento do evento, em especial
no espaço destinado à cerimônia
interna em caso de chuva.  Consulte o
responsável operacional à respeito do
local e os limites do espaço a ser
ocupado.

Materiais que não sejam parte do
equipamento utilizado no evento não
devem permanecer no local (caixas de
armazenamento e outros), devido à
limitação de espaço e necessidades de
operação e manutenção de limpeza.

MOVIMENTAÇÃO

O deslocamento dos equipamentos
deve respeitar a integridade da
estrutura, especialmente o piso que
pode ser danificado arrastando-se os
materiais. 
 

Não é permitido fixações com pregos
ou grampos na madeira e adesivos nos
vidros ou piso. 

Não é permitido cavar ou utilizar
materiais ou equipamentos que
danifiquem a grama ou plantas



Música e
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PERMISSÕES

O som mecânico, vocal ou
instrumental é permitido, desde que
obedecendo às determinações da lei
quanto ao volume do som:  85 decibéis
durante o dia  e 55 decibéis após as 22
horas, medidos no ambiente externo -

limites da propriedade.

IMPORTANTE:   devido à
impossibilidade de controle adequado
do som executado por bandas, as
mesmas não são permitidas na Villa
Dei Nonni a partir das 22 horas.

OUTROS INSTRUMENTOS 

PRODUTORES DE RUÍDOS: Não é
permitido a utilização de quaisquer
instrumentos produtores de ruídos
como buzinas, cornetas, matracas, etc
após as 22 horas.

REGULAMENTAÇÕES

Lei federal nº 3.688 de 23 de outubro
de 1941..

Lei estadual PR    -  Nº 126, DE 10 DE
MAIO DE 1977 

Lei Municipal(Curitiba) número
10.625/02- de 19 de dezembro de
2002 



Amb. e
Decoração
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HORÁRIOS

Conforme normas gerais,  período de
seis horas antes do evento e duas
horas após . 

POSICIONAMENTO

O posicionamento deve obedecer o
planejamento do evento, em especial
no espaço destinado à cerimônia
interna em caso de chuva.  Consulte o
responsável operacional à respeito do
local e os limites do espaço a ser
ocupado.

Materiais que não sejam parte do
equipamento utilizado no evento não
devem permanecer no local (caixas de
armazenamento e outros), devido à
limitação de espaço e necessidades de
operação e manutenção de limpeza.

MOVIMENTAÇÃO

O deslocamento dos equipamentos
deve respeitar a integridade da
estrutura, especialmente o piso que
pode ser danificado arrastando-se os
materiais. 
 

Não é permitido fixações com pregos
ou grampos na madeira e adesivos
nos vidros ou piso. 

Não é permitido cavar ou utilizar
materiais ou equipamentos que
danifiquem a grama ou plantas


