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Villa Dei
Nonni
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.

Casamentos e
Bodas
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Spazio
Dei Nonni

ÁREA PRINCIPAL
Com aproximadamente dez mil metros
quadrados, incluindo bosque frontal,
pomar, jardins com belíssimo paisagismo,
extensos gramados, pergolas, gazebo,
espelho d'água, além do salão Dei Nonni
e espaço da noiva.
ÁREA DE CERIMÔNIA
Belíssima
área
gramada
com
aproximadamente dois mil metros
quadrados de cuidadoso paisagismo em
meio a árvores nativas. Especial destaque
para as Araucárias.
SALÃO DEI NONNI - SUPERIOR
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.
SALÃO DE VIDRO - INFERIOR
Área inferior com 180 metros quadrados,
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. Conta
com sanitários duplos e área de jardins
anexos.
Capacidade do salão para Recepção:
60 convidados.
Capacidade para Plano B: 100
convidados sentados e 100 em pé.

SPAZIO DEI NONNI - CASAMENTOS E BODAS / 06

Spazio
Dei Nonni

ESPAÇO DA NOIVA
Aconchegante estrutura no piso térreo
da "Casa dei Nonni". O local possui
cadeira de maquiagem, sanitário e
cozinha com estrutura básica.
A casa comporta até 08 pessoas. Ideal
para noiva(o) e padrinhos passarem um
tempo juntos na chácara.
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.
SERVIÇOS INCLUSOS NA LOCAÇÃO
Mobiliários básicos para realização da
festa
Organização e limpeza das áreas
externas e internas pré evento.
Manutenção
da
limpeza
dos
sanitários durante o evento.
Supervisão de entrega de materiais,
montagem e desmontagem de
serviços terceirizados.
Portaria, controle de acesso de
profissionais
e
convidados,
monitoramento e segurança básica
ESTRUTURAS E SERVIÇOS NÃO
INCLUSOS
Estrutura de cozinha, churrasqueira,
bar e serviços associados NÃO
INCLUSO na locação.
Campo de futebol – está incluso
apenas para recreação.
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Spazio
Dei Nonni

MÓVEIS INCLUSOS NA LOCAÇÃO
Bancos rústicos de madeira com
cinco lugares montados de acordo
com plano da cerimônia.
Duas composições de mesa de
pallets com 4 bancos em madeira
e ombrelone branco.
Mesas padrão do salão de acordo
com a necessidade/ capacidade do
mesmo - Opções de tampos
redondos nas dimensões de 1,20m,
1,40 m e 1,60 m.
Cadeiras de madeira - padrão do
salão conforme necessidade, até o
limite de capacidade.
Mesa retangular em madeira (
noivos) - 1,0 x 1,80 m
Dez mesas quadradas 90 x 90 cm
em mdf, para montagem buffet,
bolo e outros.
Duas mesas em fórmica tabaco
1,20 x 1,20 m - composição com
quatro bancos estilo colonial.
04 mesas em madeira rústica com
4 cadeiras
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ESPELHO D'ÁGUA

SALÃO DE VIDRO - INFERIOR - PLANO B
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