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O piquenique (do francês pique-
nique) ou picnic (do inglês) é uma 
atividade que consiste em uma 
refeição ao ar livre. Pensando nisso, 
apresentamos o @picnicdeluxo que é 
realizado no @morrodoparapente
onde temos umas das vistas mais 
encantadoras do pôr do sol, e está 
localizado no centro da cidade de 
Urubici. 
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Abaixo vamos descriminar as opções
para você escolher de acordo com a
sua preferencia. Nossas cestas são
preparadas com muito amor e carinho,
e para que seja uma experiência única
e encantadora solicitamos que os
pedidos sejam feitos com pelo menos
24h de antecedência.
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PICNIC COMPLETO 02 PESSOAS
• Decoração completa;

• Queijos finos e frutas;

• Bolo;

• Cesta de pães;

• Geleias caseiras 
orgânicas;

• Patês;

• Suco e água;

• Taças, copos, pratos e 
talheres, 

• Montagem e 
desmontagem;
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PICNIC COMPLETO 04 a 06 PESSOAS

• Decoração completa;

• Queijos finos e frutas;

• Bolo;

• Cesta de pães;

• Geleias caseiras 
orgânicas;

• Patês;

• Sanduiches;

• Suco e água;

• Taças, copos, pratos e 
talheres, 

• Montagem e 
desmontagem;
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PLATTER BOX

• Queijos finos e frutas;

• Bolo;

• Pães;

• Geléias caseiras 
orgânicas;

• Patês;
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VALORES
PICNIC COMPLETO
• Para 02 pessoas R$ 310,00

• Para 04 pessoas R$ 490,00

• Para 06 pessoas R$ 670,00

• Para grupos maiores, consulte 
valores.

PLATTER BOX
• Para 02 pessoas R$ 180,00

• Para 04 pessoas R$ 360,00

• Para 06 pessoas R$ 540,00

• Para grupos maiores, consulte 
valores.

ADICIONAL DE BEBIDA ALCOOLICA

01 CERVEJA R$9
01 ESPUMANTE BRUT OU MOSCATEL R$ 80,00
01 VINHO BRANCO R$ 80,00
01 VINHO TINTO R$ 80,00
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Toalha e cesta adicional de R$ 30



• Tempo de duração do picnic 02h, caso deseje um 
horário estendido solicite adicional;

• As quantidades de comida e bebida são equivalente 
a quantidade de pessoa que for solicitado;

• No espaço do picnic completo só poderão 
permanecer a quantidade de pessoas para que foi 
contratado;

• Caso deseje algum item especifico, solicite 
orçamento;

• Caso seja intolerante nos comunique;

• Para confirmação da reserva deve ser feito o 
pagamento de 50% do valor;
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