Atendimento

Corporativo

Sítio Canoar - Juquitiba - SP

Atendimento Corporativo

Juquitiba

Localizada a 77 km de São Paulo, tem presença
marcante de mata atlântica, rios, represas, trilhas
e cachoeiras, como o rio Juquiá, conhecido como
o berço do rafting brasileiro, onde a Canoar, pioneira
do rafting no Brasil, iniciou as suas operações.
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As atividades oferecidas pela Canoar em Juquitiba
são realizadas com base no Sítio Canoar.

Apesar da proximidade de São Paulo e a natural vocação
para eventos de um dia (bate-volta), Juquitiba é servida
por uma ótima rede de hotéis corporativos situados na
região do Embu, entre eles os Hotéis
Terras Altas, Almenat e Rancho Silvestre.

São Paulo
Santos

A Canoar é uma empresa de esportes de aventura
especializada em descidas de rios de corredeira rafting, canoagem e duck. Introduziu o rafting no
Brasil e desde 1989 atua no turismo de aventura,
na educação esportiva e ambiental e no atendimento corporativo.

Atendimento Corporativo

Base de apoio - Sítio Canoar
• Distante 83 km do centro de São Paulo, 40 km do Hotel Terras Altas
e 50 km dos Hotéis Almentat e Rancho Silvestre, com ótimo acesso
por rodovia duplicada.
• Localização estratégica, cercado pela Mata Atlântica e ladeado
pelo rio Juquiá.
• Conta com:
- espaços para reuniões:
quiosque de 340m2 equipado com toldos retráteis para
favorecer projeções;
estrutura de tendas profissionais para eventos;
espaço para reuniões de pequeno porte;
- gerador próprio de energia;
- churrasqueira;
- 200m2 de área livre e plana para realização de jogos e dinâmicas;
- estrutura para lazer com campo de futebol júnior, quadra de vôlei
de areia e balanços radicais;
- 3 vestiários com um total de 14 duchas com aquecimento central;
- trilhas na mata atlântica;
- circuito de arvorismo com 20 atividades;
- circuito de tirolesas;
- ótimo acesso para ônibus executivo;
- amplo estacionamento para até 12 ônibus ou 60 carros.

Turismo de Aventura

Base de apoio - Sítio Canoar
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1 - Recepção
2 - Chuveirões
3 - Balanços Radicais
4 - Churrasqueira
5 - Quiosque
6 - Boulevard de divulgação (em cronstução)
7 - Barracão
8 - Gaiola de equipamentos
9 - Vestiários Femininos
10 - Vestiário Masculino
11 - Gerador de Energia
12 - Kayaky Bar
13 – Varanda
14 - Circuito de tirolesas
15 - Área de Instruções
16 - Chalés
17 - Garagem dos botes
18 - Volei de Areia
19 - Estacionamento
20 - Circuito de Arvorismo
21 - Ponte Pensil
22 - Acesso ao rio - Rafting
23 - Circuito de Arvorismo – Treinamento
24 - Área livre
25 - Circuito de Trekking
26 – Remanso do rio Juquiá
27 - Acesso ao rio - Canoagem

Atendimento Corporativo

Atividades Comportamentais
Conteúdo

Principais Competências
Vivenciadas

Duração/
percurso

Mínimo de participantes
por reserva / horários

Rafting e dinâmicas
comportamentais.

Liderança, trabalho em
equipe, integração ,confiança,
comunicação e superação
de desafios.

5h no total, 2h30
no rio / 5,7 km de
percurso.

15 participantes / horário
determinado pelo cliente,
com início entre 7h30 e 15h.

Inclui equipamentos,
instrutores/facilitadores,
transporte interno, seguro
e infra-estrutura do
Sítio Canoar.

Processo de construção de equipe que incluí
treinamento, planejamento, e definição de meta
para realizar missões especiais em um percurso
de rafting no rio Juquiá, trekking por trilhas na
Mata Atlântica, arvorismo e tirolesa.

Rafting, arvorismo, tirolesa,
caminhada, orientação
cartográfica. Tarefas
customizadas que impõe
planejamento estratégico
e definição de metas.

Planejamento estratégico, trabalho
em equipe, liderança, integração,
sinergia, confiança
e superação de desafios.

6 a 8h no total /
6,2 km de percurso.

15 participantes / horário
determinado pelo cliente,
com início entre 7h30 e 12h.

Inclui equipamentos,
instrutores/facilitadores,
transporte interno, seguro
e infra-estrutura do
Sítio Canoar.

Desafio de
Trekking

Processo de construção de equipe que incluí
treinamento, planejamento estratégico
e estabelecimento de metas para realizar tarefas
customizadas em um percurso de trekking por
trilhas na Mata Atlântica.

Caminhada e orientação
cartográfica. Tarefas
customizadas que impõe
planejamento estratégico e
definição de metas.

Planejamento estratégico, trabalho
em equipe, liderança
e integração.

5 a 6h no total /
5,0 km de percurso.

15 participantes / horário
determinado pelo cliente,
com início entre 7h30 e 14h.

Inclui equipamentos,
instrutores/facilitadores,
transporte interno, seguro
e infra-estrutura do
Sítio Canoar.

Arvorismo
Comportamental

Progressão entre bases suspensas de 4 a 12 m
do solo, associadas à copa das árvores com
aplicação de dinâmicas comportamentais
no percurso.

Arvorismo
e desafios especiais.

Superação de desafios,
coragem e confiança.

2h15 no total /
1h30 de percurso.

15 participantes / horário
determinado pelo cliente,
com início entre 7h30 e 16h.

Inclui equipamentos,
instrutores/facilitadores,
transporte interno, seguro
e infra-estrutura do
Sítio Canoar.

Corrida de
Aventura

Competição que envolve treinamento,
planejamento e execução em um percurso
de rafting no rio Juquiá, trekking por trilhas
na Mata Atlântica, arvorismo e tirolesa.

Rafting, arvorismo, tirolesa,
caminhada, orientação
cartográfica e planejamento
estratégico.

Competição, planejamento
estratégico, trabalho em
equipe, liderança e superação
de desafios.

6 a 8h no total /
6,2 km de percurso.

15 participantes / horário
determinado pelo cliente,
com início entre 7h30 e 12h.

Inclui equipamentos,
instrutores/facilitadores,
transporte interno, seguro
e infra-estrutura do
Sítio Canoar.

Atividade

Descrição

Rafting
Comportamental
no Juquiá

Descida do percurso Juquiá em botes infláveis
com aplicação de dinâmicas comportamentais
e acompanhamento de Instrutor/Facilitador
da Canoar no bote.

Desafio de
Aventura

Preço
R$ 190,00

R$ 390,00

R$ 245,00

R$ 130,00

Obs1. A capacidade do Sítio Canoar é 480 participantes por evento.
Obs2. O preço das atividades com valor acima de R$ 70,00 já inclui a infraestrutura do
Sítio Canoar. Os participantes de atividades com preço inferior a R$ 70,00, bem como os
"acompanhantes" (aqueles que não realizam nenhuma atividade), devem pagar a taxa de
R$ 45,00 referente ao day use no sítio.

R$ 390,00

Customização

Consultoria

As atividades comportamentais incluem
customização, processo em que a demanda
comportamental do cliente determina a seleção
das dinâmicas ou tarefas customizadas que estarão
presentes na atividade. Para criação de novas
dinâmicas ou tarefas, os valores serão fornecidos
mediante consulta.

Oferecemos acompanhamento de consultor
para promover o resgate
e a elaboração das emoções vividas
nas atividades comportamentais.
Valores mediante consulta.

Atendimento Corporativo

Atividades de aventura
Atividade

Descrição

Conteúdo

Indicação/
dificuldade

Duração/
percurso

Mínimo de participantes
por reserva / horários

Rafting no
Juquiá

Descida do percurso Juquiá em botes infláveis com
acompanhamento de instrutor da Canoar
no bote.

Rafting
e atividades lúdicas.

Iniciantes / Corredeiras
de classe II a III (IV).

4h30 no total,
2h no rio / 5,7 ou
7,6 km de percurso.

15 participantes / horário
determinado pelo cliente,
com início entre 7h30 e 15h.

Inclui equipamentos,
instrutores, transporte
interno, seguro
e infra-estrutura
do Sítio Canoar.

Rafting no
Alto Juquiá*

Descida do percurso Alto Juquiá em botes
infláveis com acompanhamento de instrutor
da Canoar no bote.

Rafting
e atividades lúdicas.

Saber nadar /
Corredeiras de classe II
a IV (IV+).

5h no total,
2h no rio / 5,5 ou
11,5 km de percurso.

15 participantes / horário
determinado pelo cliente,
com início entre 7h30 e 15h.

Inclui equipamentos,
instrutores, transporte
interno, seguro
e infra-estrutura
do Sítio Canoar.

Rafting Noturno
no Juquiá

Descida Noturna do percurso Juquiá em botes
infláveis com acompanhamento de instrutor
da Canoar no bote.

Rafting
e atividades lúdicas.

Iniciantes / Corredeiras
de classe II a III (IV).

4h30 no total,
2h no rio / 5,7 ou
7,6 km de percurso.

15 participantes / horário
determinado pelo cliente,
com início entre18 e 21h.

Inclui equipamentos,
instrutores, transporte interno,
seguro, sinalizadores noturnos
e infra-estrutura
do Sítio Canoar.

Rafting
Sustentável

Descida do percurso Juquiá em botes infláveis com
acompanhamento de instrutor da Canoar
no bote. Palestra sobre a Mata Ciliar e plantio
de mudas nativas.

Rafting, atividades lúdicas,
palestra ambiental
e plantio de árvores nativas.

Iniciantes / Corredeiras
de classe II a III (IV).

5h15 no total,
2h no rio / 5,7 ou
7,6 km de percurso.

25 participantes / horário determinado pelo Cliente,
com início entre 7h30 e 14h.

Inclui equipamentos,
instrutores, transporte interno,
seguro, infra-estrutura
do Sítio Canoar, palestra
e mudas para plantio.

Rafting Desafio

Desafio em que os participantes são
preparados para conduzir o bote no rio Juquiá
acompanhados por instrutor, que desce
em caiaque.

Rafting
e atividades lúdicas.

Saber nadar /
Corredeiras de classe II
a IV (IV+).

6h no total,
3h15 no rio / 5,7 ou
7,6 km de percurso.

15 participantes / horário
determinado pelo cliente,
com início entre 7h30 e 15h.

Inclui equipamentos,
instrutores, transporte
interno, seguro
e infra-estrutura
do Sítio Canoar.

Preço
R$ 145,00

R$ 175,00

R$ 175,00

R$ 195,00

R$ 175,00
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Atividades de aventura
Atividade

Descrição

Conteúdo

Indicação/
dificuldade

Duração/
percurso

Mínimo de participantes
por reserva / horários

Um dia de
Aventura

Dia completo de aventura com a prática
de rafting, arvorismo, tirolesa, trekking
e orientação cartográfica.

Rafting, arvorismo,
tirolesa, trekking e
atividades lúdicas.

Iniciantes / Corredeiras
de classe II a III (IV).

8h no total/
7h de atividades.

15 participantes / horário determinado pelo Cliente,
com início entre 7h30 e 9h30.

Arvorismo no
Sítio Canoar

Progressão 17 etapas entre plataformas suspensas de
4 a 12 metros do solo, associadas
à copa das árvores.

Arvorismo, tirolesa
e pequena caminhada.

Iniciantes / Fácil.

1h50 no total /
1h no percurso.

15 participantes / horário
determinado pelo cliente,
com início entre 7h30 e 16h.

Tirolesa no
Sítio Canoar

Deslocamentos aéreos em alta velocidade utilizando-se roldanas que deslizam em cabos
de aço. Realizada em 3 estágios
(160m + 115m + 10m).

Tirolesa e pequena
caminhada.

Iniciantes / Fácil.

1h no total /
20' no percurso.

15 participantes / horário
determinado pelo cliente,
com início entre 7h30 e 16h.

Trekking Juquiá

Caminhada por trilhas na Mata Atlântica com
possibilidade de uso de mapa e bússola para
orientação ou acompanhamento constante
do Instrutor da Canoar.

Caminhada com opção
de orientação cartográfica.

Iniciantes / Fácil.

2h30 no total,
1h40 na trilha /
3,5 km de percurso

15 participantes / horário
determinado pelo cliente,
com início entre 7h30 e 15h.

* Atenção! A Canoar só aceita reservas para o rafting no Alto Juquiá sob a condição de
transferência automática da atividade para o rafting no Juquiá, caso no dia da atividade
o nível do rio esteja marcando menos de 1,10 m na régua que monitora
o percurso do Alto Juquiá.

Preço
R$ 265,00
Inclui equipamentos,
instrutores, transporte interno,
seguro, sinalizadores noturnos
e infra-estrutura
do Sítio Canoar.

R$ 95,00
Inclui equipamentos,
instrutores, seguro e infra-estrutura
do Sítio Canoar.

R$ 60,00
Inclui equipamentos,
instrutores e seguro.

R$ 70,00
Inclui equipamentos,
instrutores, seguro e infra-estrutura
do Sítio Canoar.

Obs1. A capacidade máxima do Sítio Canoar é de 480 participantes por evento.
Obs2. O preço das atividades de aventura com valor acima de R$ 70,00 já inclui a infra-estrutura do Sítio Canoar. Os participantes de atividades
com preço inferior a R$ 70,00 bem como os "acompanhantes" (aqueles que não realizam nenhuma atividade), devem pagar a taxa de R$ 45,00
referente ao day use no sítio.
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Atividades Comportamentais

Rafting Comportamental
1

3

2

4

1

Celebração ao final do percurso.

2

Dinâmica Um Único Time.

3

Dinâmica da confiança.

4

Dinâmica do Slalom.
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Atividades Comportamentais

Desafio de Aventura e
Corrida de Aventura
5

7

6

8

5

Planejamento estratégico.

6

Ponte pênsil: acesso ao percurso
de trekking.

7

No Desafio e na Corrida de Aventura,
os participantes são treinados para
conduzir o bote.

8

O percurso de Trekking é realizado
em trilhas na Mata Atlântica.
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Atividades Comportamentais

Desafio de Trekking

9

9

A orientação cartográfica é fundamental
para achar o caminho pelas trilhas do
Sítio Canoar.

10

Missões especiais são propostas para
atingir as demandas comportamentais
do cliente.

10

Arvorismo Comportamental

11

12

11

Desafios em bases suspensas de 4 a 12 m
do solo.

12

No arvorismo comportamental são
propostos desafios complementares que
aumentam a complexidade da atividade.

Atendimento Corporativo

Atividades Comportamentais

Rafting no Juquiá

1

1

O surf é uma das atividades lúdicas
presentes no Rafting no Juquiá: alegria
para todas as idades.

2

Corredeiras do rio Juquiá, natureza
exuberante a 70 km de São Paulo.

2

Rafting no Alto Juquiá

3

4

3

Final da Mini-pauleira, a corredeira mais
extensa do percurso.

4

Ao fundo a Cascata, a corredeira mais
desafiadora do percurso.

Atendimento Corporativo

Atividades de aventura

Rafting Noturno no Juquiá
5 6

5

Emoção dobrada nas corredeiras
e percepção aguçada da natureza.

6

Rafting Sustentável
7 8

7

8

No Rafting Sustentável, os
participantes recebem informações
sobre a importância dos cuidados
com a Mata Ciliar, e têm a
oportunidade de plantar uma
árvore para recuperação da
Mata Atlântica.

Atendimento Corporativo

Atividades de aventura

Rafting Desafio
9 10

No Rafting Desafio, o instrutor
da Canoar vai em um caiaque
separado, e os próprios
participantes são treinados
para conduzir o bote.

10

9

Um dia de aventura
11 12 13 14

11

12

13

14

Emoçao na terra,
na água e no ar!
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Atividades de aventura

Arvorismo no Sítio Canoar
15 16

15

O circuito tem 17 etapas,
é cercado por árvores nativas
da Mata Atlântica e pelo rio Juquiá.

16

Tirolesa no Sítio Canoar
17 18

17

18

A primeira etapa do circuito tem
160m de pura emoção. A chegada
desta etapa é em uma rede suspensa a 10m do solo.

Atendimento Corporativo

Atividades de aventura

Trekking Juquiá
19 20

19

20

O Trekking Juquiá inicia-se no
Sítio Canoar. O percurso é feito em
trilhas limitadas pelos rios Juquiá
e São Lourenço.

Atendimento Corporativo

Estrutura para reuniões

Espaço Tenda

Espaço Varanda

O Espaço Quiosque tem 340 m2, sistema
de toldos retráteis para projeção, mesas
e cadeiras para o número de pessoas
contratadas na locação.

O Espaço Tenda tem 150 m2

O Espaço Varanda tem 40 m2, toldos
retráteis e uma vista espetacular.

Período integral

R$ 1.200,00
Meio período

Período integral

R$ 1.900,00

R$ 3.000,00

Recursos
Audiovisuais

Valores para até 150 m2 de cobertura. Para aumentar o tamanho do espaço é cobrado
R$ 45,00 / m2 para um mínimo de 100 m2 contratado.

Espaço Quiosque

Período integral

R$ 1.200,00

Oferecemos serviço de locação de projetores, tela, mesa de som
e os mais variados recursos audiovisuais.
Pacote: som + projetor + tela + operador
R$ 1.200,00

Atendimento Corporativo

Alimentação

O Sítio Canoar conta com três espaços para
o serviço de alimentação em eventos corporativos.
A escolha de espaço é realizada no momento
da contratação do evento. São eles:

Espaço Quiosque

Espaço Kayaky
O Espaço Quiosque atende
a grandes demandas com seus
340m2. Comporta 150 participantes
sentados ou 550 em pé.

O Espaço Quiosque tem 340 m2, sistema
de toldos retráteis para projeção, mesas
e cadeiras para o número de pessoas
contratadas na locação.

Espaço Tenda
O Sítio comporta 1.000 m2
de cobertura em tendas.
Possuímos 150 m2 (para 100
pessoas sentados ou 550 em pé).
Necessidades acima desta
metragem serão cobradas a parte.

Atendimento Corporativo

Cardápios

Quiosque

Espaço Kayaky

Tenda

Cardápio

Preço

Descrição

Número de
participantes

Número de
participantes

Número de
participantes

Café da manhã
(servido durante 30')

Sob consulta

Café, chá, leite, suco de polpa (2 tipos) e água. Bolachas, bolos (2 tipos), frutas (3 tipos), margarina,
pão de forma, pão francês, queijo e presunto. A capacidade máxima
apresentada inclui mesas e cadeiras para todos os participantes.

Mínimo de 50
Máximo de 120

Mínimo de 15
Máximo de 60

Mínimo de 15
Máximo de 120

Buffet self-service
(servido durante 1h)

Sob consulta

Salada variada (2 composições), legumes refogados, arroz, feijão, massa, batata palha,
creme de milho, frango, farofa, purê e estrogonofe. Doces e frutas para sobremesa.
A capacidade máxima apresentada inclui mesas e cadeiras
para todos os participantes. (não inclui bebidas - consultar valor dos pacotes)

Mínimo de 50
Máximo de 120

Mínimo de 15
Máximo de 60

Mínimo de 50
Máximo de 120

Churrasco
(servido durante 2h30)

Sob consulta

Saladas variadas (2 composições), Carnes Bovinas ( 2 tipos), frango e linguiça
de porco. Arroz, maionese, farofa, pão e vinagrete. Doce caseiro e frutas (2 tipos).
A capacidade máxima apresentada inclui mesas e cadeiras para todos os participantes.
(não inclui bebidas - consultar valor dos pacotes)

Mínimo de 50
Máximo de 120

Mínimo de 15
Máximo de 60

Mínimo de 15
Máximo de 120

Coffee break
(servido durante 15')

Sob consulta

Café, chá e água. Bolacha (3 tipos) e bolo. Este cardápio
é servido apenas em intervalo de reunião. Não é servido após atividades de lazer oferecidas
pela Canoar. A capacidade máxima apresentada inclui
mesas e cadeiras para todos os participantes.

Mínimo de 50
Máximo de 120

Mínimo de 15
Máximo de 20

Mínimo de 15
Máximo de 150

Kit lanche

Sob consulta

Água 500 ml (1 unidades), frutas (2 unidades), sanduíche, chocolate e barra de cereal.
O kit é entregue em sacola plástica.

-

-

-

Lanche colonial
(servido durante 1h)

Sob consulta

Café, chá, suco de polpa (2 tipos), refrigerante (2 tipos)e água.
Torta (2 tipos), pão de forma, pão francêse bolo (2 tipos). Patê de atum, presunto,
queijo prato, salada 2 tipos, e frutas (3 tipos).
A capacidade máxima apresentada inclui mesas e cadeiras para todos os participantes

Mínimo de 50
Máximo de 150

Mínimo de 15
Máximo de 60

Mínimo de 15
Máximo de 120

Obs 1. Aos finais de semana e feriados na programação aberta de Turismo de Aventura, o cardápio buffet self-service é servido sem exigência de número mínimo de pessoas.
Em dias úteis ou com exclusividade no espaço da refeição, para grupos menores que a capacidade mínima, é cobrado o valor mínimo de participantes.
Obs 2. O espaço tenda tem capacidade regular para até 100 participantes. Para grupos acima deste número é necessário fazer a locação de metragem complementar de tendas, mesas e cadeiras.
Atendemos no espaço até 550 participantes com esta locação extra. O custo é R$ 45,00 m2 para um mínimo de 100 m2. A referência de espaço é de 1,5 m2 / participante, incluindo o espaço das
mesas e cadeiras.

Atendimento Corporativo

Cardápios

Quiosque

Espaço Kayaky

Tenda

Preço

Descrição

Número de
participantes

Número de
participantes

Número de
participantes

Buffet colonial
(servido durante 4h)

Sob consulta

Café, chá, leite, suco de polpa (2 tipos), refrigerante (2 tipos) e água.
Sanduíche de metro (3 tipos), Torta (2 tipos), Salgados (5 tipos) e bolo (2 tipos),
Frutas (3 tipos). A capacidade máxima apresentada
não inclui mesas e cadeiras.

Mínimo de 50
Máximo de 150

Mínimo de 15
Máximo de 60

Mínimo de 15
Máximo de 150

Mesa de frutas
(servido durante 3h)

Sob consulta

Melancia, melão, abacaxi, banana + 1 fruta da época.
A capacidade máxima apresentada não inclui mesas e cadeira

Mínimo de 50
Máximo de 200

Mínimo de 15
Máximo de 60

Mínimo de 15
Máximo de 150

Pacote de bebidas
(tempo de acordo com o
cardápio)

Sob consulta

Oferecemos pacotes de bebidas com um custo fixo e determinado para cada
participante. O valor depende da duração do cardápio e das bebidas escolhidas,
e o consumo é livre durante o tempo estabelecido. A capacidade máxima apresentada não
inclui mesas e cadeiras.

Mínimo de 50
Máximo de 550

Mínimo de 15
Máximo de 60

Mínimo de 50
Máximo de 550

Tenda de caipirinha

Sob consulta

Oferecemos serviço diferenciado para servir caipirinha em confraternizações.
O custo é fixo e é cobrado para a estrutura montada. As bebidas são cobradas à parte.

-

-

-

Cardápio

Obs 1. Aos finais de semana e feriados na programação aberta de Turismo de Aventura, o cardápio buffet self-service é servido sem exigência de número mínimo de pessoas.
Em dias úteis ou com exclusividade no espaço da refeição, para grupos menores que a capacidade mínima, é cobrado o valor mínimo de participantes.
Obs 2. O espaço tenda tem capacidade regular para até 100 participantes. Para grupos acima deste número é necessário fazer a locação de metragem complementar de tendas, mesas e cadeiras.
Atendemos no espaço até 550 participantes com esta locação extra. O custo é R$ 45,00 m2 para um mínimo de 100 m2. A referência de espaço é de 1,5 m2 / participante, incluindo o espaço das
mesas e cadeiras.
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Bebidas

Conforme o consumo
Refrigerante em lata

R$ 7,00

Cerveja lata

R$ 8,00

Cerveja garrafa

R$ 15,00

Água garrafa 500ml

R$ 4,50

Água garrafa 1,5 L

R$ 8,00

Gatorade

R$ 8,00

Suco em lata

R$ 8,00

Suco em polpa

Pacotes de bebidas
para o buffet
(servido durante 1h)

Pacotes de bebidas durante
o churrasco
(servido durante 2h30)
Água + refrigerante

Água + refrigerante

Água + refrigerante + suco:

Água + refrigerante + suco:

Água + refrigerante + cerveja

Água + refrigerante + cerveja

Água + refrigerante + cerveja + suco

Água + refrigerante + cerveja + suco

Para incluir caipirinha de pinga

R$ 12,00

Para incluir caipirinha de pinga

Para incluir caipirinha de vodka

Caipirinha de pinga

R$ 18,00

Para incluir caipirinha de vodka

Para incluir barril de chopp 30L

Caipirinha de vodka

R$ 20,00

O valor sob consulta.

Para incluir barril de chopp 50L

Obs. Podemos produzir uma “tenda” para
servir as caipirinhas. O valor sob consulta.
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Transporte

São Paulo para o Sítio Canoar
O Sítio Canoar tem fácil acesso a todos os tipos de ônibus, e conta com uma grande área de estacionamento.
Para facilidade do cliente, existem as seguintes opções de fretamento:

de solicitação de serviço. Já para viagens com mais de um dia será cobrado
na diária R$ 550,00 por ônibus e R$ 380,00 por dia para micro-ônibus.

Preço

Capacidade

Ônibus Turismo
Executivo

44
passageiros

Ar-condicionado, toalete, TV,
DVD, geladeira elétrica, CD
player e cinto de segurança
em todos os assentos.

sob consulta

Ônibus Turismo
Executivo

50
passageiros

Ar-condicionado, toalete, TV,
DVD, geladeira elétrica, CD
player e cinto de segurança
em todos os assentos.

sob consulta

Micro-ônibus

27
passageiros

CD player e cinto de
segurança em todos os
assentos.

sob consulta

Vans

15
passageiros

Ar-condicionado, som
e cinto de segurança em
todos os assentos.

sob consulta

Obs. Para embarques dentro da Zona Máxima de Restrição dos Fretados (ZMRF),
será cobrada uma taxa de R$ 100,00 para cobrir as despesas com protocolo

Especificações

Tipo
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Registro do evento

Levantamento fotográfico*
Intervalo de
participantes

Preço

até

20

R$ 500,00

21

40

R$ 880,00

41

60

R$ 1.180,00

61

80

R$ 1.860,00

81

100

R$ 2.000,00

101

120

R$ 2.300,00

121

140

R$ 2.700,00

141

160

R$ 2.980,00

161

180

R$ 3.300,00

181

200

R$ 3.680,00

201

220

R$ 4.000,00

221

240

R$ 4.500,00

Produção de slide show
Seleção de fotos com duração de até 4 músicas, apresentada até 45 minutos após o final da atividade fotografada.
Inclui inserção de frases, legenda final
e equipamentos audiovisuais para apresentação.

Intervalo de
participantes

Preço

até

40

sob consulta

41

80

sob consulta

81

120

sob consulta

121

160

sob consulta

161

200

sob consulta

201

240

sob consulta

Filmagem**
Intervalo de
participantes

Preço

até

40

sob consulta

41

80

sob consulta

81

120

sob consulta

121

160

sob consulta

161

200

sob consulta

201

240

sob
consulta
sosob

Obs. Inclui edição de até 25 minutos

* Para atividade acima de 5 horas acrescentar 70% ao valor.
** Os valores incluem a cobertura de até 8h de evento, com uma câmera. Para cada câmera adicional acrescentar 30% ao valor original.
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Outros serviços
Música ao vivo

Oferecemos estrutura para shows musicais. Traga a banda de sua preferência para o evento, ou contrate a banda de pop
rock “Dr. Coala” – (cachê sob consulta. Que inclui aparelhagem e traslado dos músicos ao Sítio Canoar).

Comunicação visual
Oferecemos soluções inovadoras na área de comunicação visual, com banners, estandartes e bandeiras.
Instalamos as peças em lugares os mais inusitados. Preços sob consulta.

Ambulância
Fornecimento de ambulâncias simples e ambulâncias UTI, com opção de acompanhamento de enfermeiros e médicos.

Consultoria
Indicamos consultores de RH para trabalho de briefing e debriefing com os participantes, otimizando
a assimilação do trabalho em eventos comportamentais.
Para outros serviços de estrutura para seu evento consulte a Canoar.
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Clientes atendidos

Atendimento Corporativo

Clientes atendidos

Atendimento Corporativo

Clientes atendidos
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Contato

Segunda à sexta das 9 ás 18h: (11) 2856.5777 - Finais de semana e feriados: (11) 4682.1382 / 99934.2903 / 99934.4286

canoar@canoar.com.br

www.canoar.com.br

