Espaço Iate
“Luxo e beleza”

A

sede paulistana do Iate Clube de Santos, localizada no
bairro de Higienópolis, está situada em um terreno de 8
mil metros quadrados no melhor ponto da região, com
frente para a Avenida Higienópolis, fundos para a Rua General
Jardim e laterais na Rua Dona Veridiana e Rua Sabará. Tratase de um palacete datado de 1884, cercado de belos jardins
e espelhos d’água onde vivem carpas coloridas e um casal
de cisnes-negros. A propriedade pertenceu a Veridiana Prado, emblemática figura da sociedade paulistana, considerada
grande anfitriã à época, que recebeu diversas celebridades
como a Princesa Isabel, que elogiou seus jardins.
Em estilo francês, o espaço é elegante e sofisticado, com
grandes lustres franceses de cristal, conferindo um clima todo
especial às comemorações sociais ou empresariais. No prédio
principal, a escadaria é o lugar preferido das noivas, que desfiLOCALIZAÇÃO
Avenida Higienópolis, 18.
Tel.: (11) 3155-4400.

lam sob os olhares de uma bela escultura de Victor Brecheret.
Um gazebo com janelões de vidro traz a beleza dos jardins
para dentro de seu evento. Na área interna, os salões possuem todos os confortos modernos, como um sistema de ar
condicionado perfeito. Uma rara união entre conforto, beleza
e sofisticação, onde os sonhos se transformam em realidade.
Beira-mar
Para atender a todos os gostos, o Espaço Iate oferece também opções de locação de salões de festas no Guarujá, Ilhabela, Paraty e Angra dos Reis. Cada um com seus encantos.
Ideal para pequenos ou grandes grupos, de 100 até 300
pessoas, esta bela sede do Iate Clube de Santos oferece soluções exclusivas, num dos cenários mais charmosos da cidade.

TIPOS DE FESTAS
Sociais e corporativas: casamentos, bodas,
aniversários, debutantes, batizados,
confraternizações de empresas e
comemorações em geral.
CAPACIDADE – N° DE PESSOAS
Formato Jantar: 250. Formato Coquetel: 500.
SERVIÇOS
Opções de locação de salões de festas em São Paulo,
Guarujá, Ilhabela, Paraty e Angra dos Reis.
DIFERENCIAIS
Arquitetura requintada, grande área verde
em região urbana, próximo ao centro da capital
paulista. Sistema de ar condicionado.
VALORES
Sob consulta.
ZONA OESTE
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