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BUFFET SAMPAIO UNIDADE SÃO VICENTE 

 

 

Localizado entre as avenidas Nossa Senhora de Fátima (Santos) e Antônio Emmerick  

(São Vicente) e com amplo espaço para até 350 pessoas sentadas  e entradas 

independentes, “perfeito  para  cerimônia  no local”, 03 cascatas sendo 02 dentro do 

salão e 01 na piscina com uma ponte para fotos e ambientes climatizados. 

Na taxa de salão está incluso além da infraestrutura acima citada, mais diversos itens 

conforme discriminado abaixo; 

 - Decoração do Buffet com cadeiras de ferro, toalhas brancas, cobre mancha “diversas 

cores”, guardanapos de pano, mesa espelhada do bolo e aparadores de vidro, bolo cênico,  

centro de mesa com arranjos artificiais  ou “consultar custo de arranjos  naturais”, 

utensílios em geral, etc. 

- Leds em todo o salão, fachada do Buffet  iluminada, telão para retrospectiva, som, 

iluminação digital, DJ, segurança na porta, coordenador(a) de festa, amplo espaço ao 

lado do Buffet para carros, 05 horas de festa, taxa de ECAD, etc.  

 

 
BUFFET SAMPAIO UNIDADE DE SANTOS 

 

Situado na cidade de Santos e em local privilegiado entre o canal 02 e Ana Costa, o Buffet 

é composto de 03 ambientes climatizados sendo 02 para acomodação para até 220 

pessoas sentadas e 01 discoteca, recepção decorada, jardim iluminada com cascata 

“decorativa”,  lustres, frente iluminada que comporta  até 04 carros e estacionamentos 

próximos ao Buffet “terceirizados”, etc. 

Na taxa de salão está incluso além da infraestrutura acima mais diversos itens conforme 

discriminado abaixo; 

- Decoração do Buffet com cadeiras e mesas de ferro e tampo de vidro,  opção de toalhas 

brancas e cobre manchas “diversas cores”, guardanapos de pano, mesa do bolo de vidro 

iluminada, bolo cênico, centro de mesa  espelhada com arranjos artificiais ou  “consultar 

custo de arranjos naturais”, utensílios em geral, 05 horas de festa, etc.  

- Pontos de led em todo salão, incluso TVS para retrospectiva  ou  “consultar custo de 

telão”,  som, iluminação digital, DJ, taxa de Ecad, 01 segurança na porta, 01 

coordenador(a) de festa, 05 horas de festa,  etc. 

Observação: Acima de 130 convidados  e utilizando os 02 ambiente serão montado  02 

mesas de frios e jantar com reposição,  dando mais conforto dos convidados. 


