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salas,  banheiros,  quartos,  deck 
Aberturas nas paredes para maior recuo de 
câmera. Boa luminosidade.

Casa Principal

Cinex
Cross-Out



piso e esquadrias históricas 
Piano, fogão à lenha, tijolo antigo.

Casa Centenária

Cinex
Cross-Out



Casa em Ruínas

Mata nativa e jardins

Cinex
Cross-Out



Gramado Plano

Piso junto à Casa

300m²

250m²

Cinex
Cross-Out



Com fogão industrial, geladeira, freezer, 
microondas, coifa. Não temos louças.

Alguns clientes que já 
passaram por aqui:

Cozinha



E MAIS:

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

• Estacionamento para 60 carros;

• Climatização (splits quente/frio e ventiladores)

• Mesas e cadeiras para alimentação da equipe (até 96)

• Mobiliário rústico para cena (solicite PDF com fotos)

• Gruta religiosa à beira do mato;

• 3 banheiros sociais e 1 de serviço (além da suíte).

Total 5 banheiros;

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

• WiFi Oi Fibra 200 mega.



• 100 cadeiras brancas de madeira;

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

• Uma mesa de jantar grande para até 14 pessoas;

• Duas mesas de madeira para até 6 pessoas cada;

• Um sofá de três lugares (área interna;

• Três mesas de centro de madeira e vidro;

• Uma mesa redonda de madeira;

• Um aparador pequeno;

• Um banco e˜ilo 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 mesas de jardim com quatro cadeiras cada;

• Duas cadeiras de madeira com apoio para braço;

• Uma adega de madeira;

• Cinco pallets;

• Um banco de jardim;

• Uma cama elá˜ica .

Mobiliário



R$ 900 - até 05 pessoas

R$ 1.300 - até 10 pessoas

R$ 2.100 - até 20 pessoas

R$ 2.500 - até 30 pessoas

R$ 3.000 - até 50 pessoas

R$ 4.000 - acima de 50 até 100

Hora-extra após as 17h: R$ 200
- O local deve ser entregue da mesma maneira 
que foi encontrado. 
- Som no ambiente externo até às 22h.

Orçamento válido por uma semana.
A reserva da data é feita mediante entrada de 
30% do valor. O restante deve ser pago até um 
dia antes do uso do espaço.

Investimento

DIURNO      das/entre 09h e 17h

De segunda a sexta-feira:



Venha conhever!




