


Antes privado, queremos agora que esse 
espaço mágico faça parte de outras 
histórias e que você possa receber seus 
convidados com o afeto de quem recebe 
em casa!

De dia os pássaros marcam presença e de 
noite as estrelas fazem sala. Eventos com 
personalidade,  natureza e história são 
agora possíveis a 08 minutos da PUCRS, 
em Porto Alegre!



Trabalhamos com o aluguel 
do espaço + mobiliário + 
toldos, com pacotes de 
bebidas (opcionais) e com 
fornecedores cadastrados 
para os serviços de 
gastronomia e som/luz

Estrutura



duas casas,
sendo uma equipada e outra 

centenária como cenário 
histórico;



Espaço externo amplo de grande capacidade
com jardins, com área total de   3.000m²



Gramado verde plano 300m²

Piso de 250m² junto à Casa
Com dois toldos cristal 10x10m2 cada 

com "palco natural" para shows 
(que podem ter até 2 horas de duração)



na casa equipada (splits quente e frio)

- Camarim com cadeira para maquiagem e 220v;
- Banheira com hidromassagem;
- Sem pernoite.

Suíte com camarim
para os anfitriões

Climatização



Deck externo
com duas churrasqueiras

120 pessoas
Eventos para até



 E mais:

• Local a  08 min da PUCRS e 14km do centro de Porto
Alegre com fácil acesso a transporte por aplicativo;

• Estacionamento gratuito para até 60 carros;

• 4 banheiros sociais e 1 de serviço (além da suíte).
Total 6 banheiros;

• Cozinha equipada com fogão industrial, forno e coifa,
balcão para montagem, refrigerador de três portas,
microondas e freezer (louças vêm com a gastronomia e 
pacotes de bebidas)

• Gerador 8kva (de emergência, consultar capacidade);

• Áreas e quarto de serviço para melhor acomodar os
fornecedores;

• WiFi Oi Fibra 200 mega.



Mobiliário



• 120 cadeiras brancas
de madeira;

• 15 mesas para quatro pessoas cada
uma com tampo quadrado de  madeira
(capacidade para   60 lugares);

• Uma mesa de jantar grande para até
14 pessoas (ou doces, antepastos, café...)

• Duas mesas de madeira
para até seis pessoas cada  (ou doces,
antepastos, café...)

• 12 mesas estilo bistrô
de apoio, sem banquetas.

• Duas mesas de jardim de madeira
com quatro cadeiras cada;

• E mais:



• Um sofá de três lugares (área interna);

• Três mesas de centro de madeira e vidro;

• Uma mesa redonda de madeira;

• Dois aparadores pequenos;

• Um banco estilo namoradeira de madeira;

• Um banco de dois lugares de cinema antigo de
madeira;

• Um banco de madeira de jardim ornamentado;

• Um tapete (área interna);

• Seis poltronas de madeira para área externa;

• Duas cadeiras de madeira com apoio para braço;

• Uma adega de madeira;

• Cinco pallets;

• Um banco de jardim;

• Uma cama elástica média.



Investimento



ATÉ 60 PESSOAS
02 seguranças, 01 higienista e

01 carregador de móveis da casa

ACIMA DE 60 PESSOAS
03 seguranças, 01 higienista e

01 carregador de móveis da casa

R$860,00

R$1.090,00

Contratados diretamente com empresa terceirizada
responsável pelos serviços e indicada pela Casa

Serviços obrigatórios

Casa na Chácara
Aluguel do Espaço + Mobiliário + Toldos Cristais

Orçamento válido por 07 dias. Para reserva da data, pagamento de  30% via 
PIX e o restante em duas parcelas, sendo uma na metade do tempo até o 

evento (40%) e outra no último dia 05 antes do evento (30%).

SEXTAS, DOMINGOS,
FERIADOS E VÉSPERAS

SÁBADOS

R$6.900,00

R$8  .900,00

Setembro a Maio

Junho, Julho e Agosto

SÁBADOS

R$5.600,00

R$ 6.900,00

SEXTAS, DOMINGOS,
FERIADOS E VÉSPERAS



Bebidas (não é obrigatória a contratação)

3.Aluguel somente dos copos

1.Sem álcool
Água com e sem gás, Guaraná e Pepsi normal e diet 

R$ 12,50 por pessoa 
+ R$ 190 por garçom (01 a cada 20 convidados)
+ R$ 190 copeira

Outras bebidas (à exceção de cerveja): disponibilizamos os copos, servimos, 
gelamos e descartamos por R$ 10 reais a mais por convidado (serviço opcional).

2.Com álcool
Água com e sem gás, Guaraná e Pepsi normal e diet e cerveja

Budweiser: R$ 35 por pessoa 
Stella Artois: R$ 40 por pessoa 

+ R$ 190 por garçom (01 a cada 20 convidados)
+ R$ 190 copeira

Outras bebidas: disponibilizamos os copos, servimos, gelamos e
descartamos sem custo extra.

Incluso nas duas opções acima:

taça de água e refrigerante

taça de espumante
copo de cerveja
taça de vinho
copo de whisky

Valor: R$ 2,50 cada
+ R$ 190 copeira para lavagem durante todo o evento

Copos, bandejas, jarras, gelamento e descarte. 
Tempo de serviço: 8 horas a partir do início do evento 
Hora extra: 10% do valor



Funcionamento
da Casa



Em caso de shows ou música alta no ambiente externo,  
devem respeitar o limite de decibéis estabelecido por lei, 
a ser controlado pela casa. O s om deve ser colocado 
dentro da casa a partir das 22h.

Fornecedores Cadastrados

Trabalhamos com empresas cadastradas para os serviços de som/luz, 
gastronomia e serviços obrigatóros, visando segurança e uma boa 

experiência a todos. 

SOM E ILUMINAÇÃO CÊNICA:
Sob responsabilidade exclusiva da empresa ATOMIX EVENTOS 

(DJs não precisam ser da empresa). Diversos pacotes personalizados.

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS:

Para garantir o bom funcionamento do seu evento,
é obrigatória a contrat ação dos serviç os de seguranç a, 

higienista e ca rregador de móveis  mencionados no orçamento 
deste documento,  valor que é pago diretamente para a 

empresa terceirizada responsável pelos serviços.



CHEF VOLMIR - CELEBRA

(Valores sem sobremesa)

Mini-porções: R$ 75,00

Buffet: R$ 90,00

Empratado: R$ 110,00

Infantil: R$ 45,00 a R$ 59  

Mesa de antepastos: R$ 65,00 

Churrasco: sob consulta

Sobremesa: R$ 19
Garçom R$ 220 cada por cinco horas

*Degustação R$ 90 por pessoa ou cortesia para 2

pessoas em eventos acima de 100 convidados.

BUFFET VETRO

Mini-porções: R$ 189 a R$ 255
Buffet: R$ 228 a R$ 294
Empratado: R$216 a R$ 282
Infantil: R$103 + equipe
Mesa de antepastos: R$40 por 
pessoa  (para incluir à outra opção)
Churrasco: sob consulta
Equipe: Garçons R$ 216 cada
*Degustação: cortesia para 02 pessoas +
cerimonialista

DARQUEZ EVENTOS

Mini-porções: R$ 99 e R$ 160

Buffet: R$ 145 e R$ 185

Empratado: R$ 140 e R$ 180

Infantil: R$ 79

Mesa de antepastos: R$ 85
Equipe: R$ 250,00 por garçom + R$ 350 mâitre + 

R$ 850 deslocamento e materiais

*Degustação: valor do serviço escolhido.

ALESSANDRO SEVERO

Mini-porções: R$ 79,00 a R$ 119,00 
Buffet: R$ 65,00 a R$ 150,00 
Empratado: R$ 95,00 a R$ 215,00 
Churrasco: de R$ 60,00 a R$ 120,00 
Infantil: R$ 55,00 a R$ 89,00 
Mesa de antepastos: inclusa na mini 
porção

Equipe: garçons inclusa 
*Degustação: Clientes com contrato fechado com
a Casa tem degustação cortesia.

GASTRONOMIA

As negociações e contratações são feitas diretamente com as empresas.  
Os cardápios são personalizáveis. Valores por convidado. Solicite os contatos 

para mais informações! 

Valores válidos para a data de envio desta mensagem. Caso queira trazer fornecedor de fora aplica-se 
taxa de R$ 1.000,00 e mediante aprovação da Casa.



Horários e informações

HORÁRIO DE ENTRADA:

Montagem a partir das  08h do dia do evento ou 6h se o 
evento for almoço.

CAPACIDADE MÁXIMA:
Comportamos eventos  até 120 convidados. 

HORÁRIO LIMITE PARA TÉRMINO DO EVENTO:

02h da manhã do dia  seguinte. 

TEMPO DE EVENTO:

08 horas, podendo ser contrat adas horas-extra  por R$ 500 
cada (até no m áximo 2h da m anhã).

DESMONTAGEM:

Deve ser feita  após o término do evento. 



Agende uma visita
sem compromisso!

VAI SER UM PRAZER LHE RECEBER!

Rua Tocantins, 720 | Agronomia
Porto Alegre / RS | 51 98167-9412



Entre em contato pelo nosso e-mail ou Whatsapp:

contato@casanachacara.com
(51) 98167-9412

Nos siga nas redes sociais e se inspire para o seu grande dia:

@casa.nachacara           /casanachacara

www.casanachacara.com




