


Uma casa de eventos que une o clássico e o moderno.
Espaço novo, diferenciado com múltiplas opções carac-
terizado pelo requinte, conforto e segurança. A Gran 
fest Marie foi cuidadosamente desenvolvida para reali-
zação de eventos sociais e corporativos. Perfeita para 
Casamentos, 15 anos, Bodas, Aniversários, Eventos 
empresariais, Lançamentos, Seminários e Exposições.

Sobre nós



A casa
A casa
Dispomos de uma estrutura impecável e decoração 
luxuosa com lustre em metal dourado e cristais trans-
parentes.
São três lindos ambientes planejados para eventos e 
festas com espaços amplos e arejados, totalmente 
climatizados e com um sistema de iluminação cinema-
tográ�ca. Contamos também com uma linda cobertura 
ampla e arejada.

Espaço
Totalmente equipado com uma cozinha industrial inte-
grada aos três ambientes, elevador, banheiros adapta-
dos, isolamento acústico e atendemos a todas as regras 
de segurança conforme padrão estabelecido pelo 
corpo de bombeiros para uma casa de eventos. 01



1ºAndar
Bu�et

Saída de Emergência

Contempla o hall de entrada com destaque para o 
balcão em forma de curvas, com revestimento em 
tom dourado e iluminação especial. O espaço 
atende pequenas recepções como coqueteis, mini 
wendding ou simplesmente pode ser aproveitado 
para recepcionar os convidados em grande estilo 
com muita tranqüilidade e conforto.

A suíte da noiva também é um destaque. Trata-se 
de um espaço exclusivo, aconchegante e muito 
bem decorado, todo voltado para o bem-estar das 
noivas e debutantes que irão desfrutar de um SPA 
day com a mordomia necessária para uma rainha. 

O primeiro andar também conta com uma cozinha 
no modelo industrial ampla e totalmente equipa-
da que atende as necessidades de todos os bu�es 
que a utilizam. 

Acomoda 50 pessoas.

Ambiente Climatizado

Banheiros

Isolamento Acústico

Elevador



2ºAndar
Contempla um salão de festas contemporâ-
neo, elegante, �exível e permite que a criativi-
dade e imaginação possam fazer dele um 
lugar dos sonhos. 

É perfeito para casamentos, formaturas, festas 
de 15 anos, além de eventos sociais como 
confraternização de empresa e até mesmo 
palestras.

Dispõe de espaço para instalação de telão. 
Banheiros equipados para cadeirantes e siste-
ma de refrigeração impecável. 

Acomoda até 150 pessoas.

Bu�et

Saída de Emergência

Ambiente Climatizado

Banheiros

Isolamento Acústico

Elevador



3ºAndar
Destaque para o pé direito alto.

O terceiro andar contempla uma pegada mais 
clássica adornado por um lustre estilo século 
XVII. Uma peça luxuosa, icônica, com acaba-
mento em metal dourado, cristais transparen-
tes e design diferenciado. Representa impo-
nência e grandiosidade na decoração, além 
de transformar todo o ambiente. 

Conta também com uma saleta de descanso 
para os convidados.  Este ambiente dá acesso 
à nossa cobertura, um belíssimo espaço com 
ventilação natural e uma iluminação impecá-
vel.

Acomoda até 170 pessoas.

Bu�et

Saída de Emergência

Ambiente Climatizado

Banheiros

Isolamento Acústico

Elevador



Casamentos

Temos as ferramentas necessárias para tornar 
sua festa um sonho. Oferecemos toda a infraes-
trutura e serviços para que seu casamento seja 
inesquecível e completo. Dispomos de amplo 
espaço para realização da cerimônia e recepção 
dos convidados.

Conte-nos um pouco sobre o que deseja e 
surpreenda-se com o que o nosso departamento 
de eventos irá  planejar. Conte-nos um pouco 
sobre o que deseja e surpreenda-se com o que o 
nosso departamento de eventos irá  planejar.

Cerimônia Buffet Infraestrutura

Eventos Empresariais

Realize o seu evento corporativo em um espaço 
com completa infraestrutura e serviços de 
máxima qualidade para o sucesso do seu evento.  

A GRANFEST MARIE, a grande casa dos 
sonhos, foi cuidadosamente planejada para a 
realização de eventos exclusivos. Nossos espaços 
são múltiplos e você pode escolher de acordo 
com a sua necessidade e o tamanho do seu 
sonho.

Conferências Festas Empresariais Palestras



Eventos Sociais

15 Anos

Formatura

Sebemos exatamente a importância dessa tradi-
ção e o quanto salões, ambiente climatizado e 
um excelente isolamento acústico contribuem 
para o sucesso de uma festa. A escolha do local 
da realização do seu sonho é um passo muito 
importante e vai ajudar a orientar o tom da sua 
festa.

Para quem busca uma experiência única que 
marque momentos icônicos, lindos e emocio-
nantes como uma formatura, nosso espaço é 
diferenciado e tem a estrutura ideal para realizar 
sua festa em grande estilo.

Cerimônia Buffet Infraestrutura

Conferências Festas Empresariais Palestras

Aniversários &
Confraternizações 
Estamos entre as 3 melhores casas de festas em 
Niterói. Nossa ampla e modernas instalações 
com opções de ambientes faz com que a Gran 
Fest Marie esteja entre as 3 melhores casas de 
festas em Niterói. Além da gastronomia impecá-
vel e equipe profissional que desenvolve solu-
ções a fim de transformar seu evento em algo 
único.

Seja uma pequena confraternização ou um 
grande evento social como um congresso, nosso 
departamento de eventos está pronto para te 
surpreender e superar todas as suas expectativas.
Conte-nos um pouco sobre o que deseja e 
surpreenda-se com o que  o nosso departamento 
de eventos irá  planejar.

Buffet Infraestrutura



Planos Especiais
Contamos com planos diferenciados montado por 
nosso departamento de eventos composto por uma 
equipe totalmente quali�cada e destacada no merca-
do de eventos que está pronta  para assessorá-lo em 
todos os detalhes do seu evento. 
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Plano Prata

• Salão 1 - Ambiente Climatizado
• Iluminação existente no espaço
• Som Ambiente
• Cozinha disponível
• 1 Segurança Patrimonial
• 1 Pro�ssionais de limpeza 
• Eletricista
• Gerador
 
• Ultrapassando o numero de convidados previamente 
estipulado, será cobrado um adicional de R$ 290,00 por 
pessoa.

Evento para até 50 convidados



Planos Especiais
Contamos com planos diferenciados montado por 
nosso departamento de eventos composto por uma 
equipe totalmente quali�cada e destacada no merca-
do de eventos que está pronta  para assessorá-lo em 
todos os detalhes do seu evento. 

Festas para 50 convidados - R$ 21.919,00

Festa para 150 convidados - R$ 36.382,00

Festa para 250 convidados - R$ 54.370,00

Festa para 350 convidados - R$ 64.140,00

Plano Ouro

• Salão 1, 2 e 3 - Ambientes Climatizados
• Iluminação existente em ambos os espaços
• Som Ambiente
• Retroprojetor 
• Cozinha disponível
• 1 Segurança Patrimonial
• 2 Pro�ssionais de limpeza 
• Eletricista 
• Elevador
• Gerador

• Ultrapassando o numero de convidados previamente 
estipulado, será cobrado um adicional de R$ 290,00 por 
pessoa.

Evento para até 150 convidados



Plano Rubi

• Salão 1, 2 e 3 - Ambientes Climatizados
• Iluminação existente em ambos os espaços
• Som Ambiente
• Retroprojetor 
• Cozinha disponível
• 1 Segurança Patrimonial
• 2 Pro�ssionais de limpeza 
• Eletricista 
• Elevador
• Gerador

• Ultrapassando o numero de convidados previamente 
estipulado, será cobrado um adicional de R$ 290,00 por 
pessoa.

Evento para até 250 convidados



Plano Diamante

• Salão 1, 2 e 3 - Ambientes Climatizados
• Iluminação existente em ambos os espaços
• Som Ambiente
• Retroprojetor 
• Cozinha disponível
• 1 Segurança Patrimonial
• 3 Pro�ssionais de limpeza 
• Eletricista 
• Elevador
• Cobertura disponível para utilização
• Gerador

• Ultrapassando o numero de convidados previamente 
estipulado, será cobrado um adicional de R$ 290,00 por 
pessoa.

Evento para até 350 convidados



Considerações
•  Vale ressaltar que os valores podem ser redimensio-
nados de acordo com os itens de decoração, cerimonial 
e menu escolhido.
• Bolos, doces, chocolates, bem casados, fotogra�a e 
lembranças não constam na proposta;
•  Está incluída a taxa do ECAD
•  A pré-reserva será validade por 15 dias a contar da 
visita, após esse prazo expira automaticamente. Se 
nesse período outro cliente quiser fechar a data, o 
cliente da pré-reserva terá 24 horas para assinar o 
contrato.
•  Eventos para Ano 2021 acrescentar 10%
•  Validade da Proposta: 15 Dia
• Uso de gerador através de parceria com a casa, valor 
acrescido de R$ 650,00.


