


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/SC.

 
Abaixo vamos descriminar as opções para você escolher de acordo com a sua
preferência. Nosso picnic é feito de forma artesanal, portanto cada um é feito
personalizado e preparado com muito amor e carinho para que seja uma
experiência única e encantadora. Solicitamos que os pedidos sejam feitos
com pelo menos 48h de antecedência mediante a disponibilidade na agenda. 

 



•Decoração completa;
•Queijos finos, salame, frutas* e pão
artesanal;
• Tartelete* e ganache de chocolate belga;
•Geléia orgânica* e antepasto*;
•Suco natural de frutas orgânicas e água
sem gás;
•Taças, copos e talheres; 
•Montagem e desmontagem;

 
 
 

Picnic completo tradicional 

*conforme disponibilidade do dia.



•Decoração completa;
•Queijo, peito de peru, frutas*;
•Pão artesanal, croissant*, mini pain au
chocolat e jalousie de maçã com
amêndoas;
•Bolo caseirinho*;
•Geléia orgânica* e antepasto;
•Suco natural de frutas orgânicas, café,
leite e água sem gás;;
•Canecas, copos e talheres; 
•Montagem e desmontagem;

 
 

Picnic completo de café 
 

*conforme disponibilidade do dia.



Picnic completo na Tenda
 O picnic é realizado na nossa área restrita do parque Morro do

Parapente e é exclusivo para casais. As tendas são montadas no gramado
com vista privilegiada para o pôr do sol trazendo privacidade e conforto
para nossos clientes, tornando a experiência ainda mais romântica. Para
maiores informações consulte disponibilidade de agenda e solicite o
catálogo especial.



O picnic completo é realizado em uma
área restrita do parque Morro do
Parapente. São decks de madeira

exclusivos para a contratação do picnic
compelto, com vista privilegiada para o
pôr do sol que trazem mais privacidade

e conforto para nossos clientes,
tornando a experiência ainda mais

espetacular. Nessa área temos também
um balanço exclusivo para os clientes do

picnic de luxo.
 
 
 

Local do Picnic Completo



Picnic Completo Tradicional
 

Para 02 pessoas R$ 490,00
Para 04 pessoas R$ 950,00

   *Para grupos maiores, consulte disponibilidade e valores.

Picnic completo de Café 
 

Para 02 pessoas R$ 520,00
Para 04 pessoas R$ 980,00

 *Para grupos maiores, consulte disponibilidade e valores.

 

 

Valores

Crianças
    Crianças até 02 anos não pagam;
    Crianças a partir de 02 anos à 10 anos R$ 115,00;
    Crianças a partir de 10 anos R$ 230,00;



Comemorações
 

- Bolo de chocolate belga de 15cm R$ 100,00;
(Contratando o bolo cortesia de 06 balões).
- Mini lareira com marshmallow e bolacha para smores  R$ 60,00
- Penca de 08 balões liso tradicional  R$ 10,00

Bebidas
 

Cerveja heineken ou budweiser R$ 10,00
Refrigerante lata R$ 5,00
Água com e sem gás R$ 5,00
Espumante brut Rosé, brut ou moscatel vinícola Serra do Sol R$ 130,00
Vinho branco vinícola Serra do Sol R$ 130,00
Vinho tinto seco vinícola Serra do Sol R$ 130,00

 

Adicionais



Informações
• Tempo de duração do picnic é de 02h, caso exceda esse período é cobrado uma taxa de
R$ 80,00/h;

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

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

• Caso deseje algum item especifico, solicite orçamento e se for intolerante nos
comunique;

• O picnic é feito de forma artesanal utilizando os produtos e decorações do dia;

• É expressamente  proibido entrar com caixas térmicas, bebidas, alimentos, toalhas,   cesta
ou qualquer tipo de decoração na área restrita ao picnic de luxo;

 



Informações

 

• Os decks da área restrita são de uso exclusivo da contratação do picnic completo;

• Possuímos 06 decks para picnic completo, os mesmos são distribuídos conforme a ordem
de contratação do serviço;

• É proibida a entrada com calçado no seu espaço do picnic, portanto, assim que chegar ao
seu espaço retire seu calçado e coloque-o ao lado da espreguiçadeira;

• É permitido levar a alimentação que não for consumida no local, avise o monitor que ele
providenciará uma embalagem;

• Os picnics são preparados somente no horário do pôr do sol;



Informações

 

• Para confirmação da reserva do picnic completo deve ser feito o pagamento de 50% do
valor e os 50% restante deve ser pago 24h antes da data do picnic, sendo que a
compensação deve ocorrer no dia útil que antecede o picnic para verificarmos as condições
do tempo. O pagamento deve ser feito através de TED ou PIX;

• O valor pago não será ressarcido e caso as condições climáticas não forem favoráveis na
data escolhida, o valor pago é gerado como crédito e o cliente tem 06 meses para escolher
uma nova data para o picnic ou podemos fazer um gift box (a caixinha somente com a
alimentação correspondente para a quantidade de pessoas contratado) e o cliente fazer o
picnic no lugar que desejar;

• Caso quebre alguma louça ou decoração deve comunicar o monitor e ressarcir o valor do
mesmo; 

• A taxa de visitação do morro do parapente não está incluso o valor é de 
R$ 15,00 por pessoa com o pagamento somente em dinheiro; 

• Só é permitido pets de pequeno porte, sendo a taxa de R$ 50,00 por pet;


