
BROCHURA DECOR



AS NOSSAS ESTRUTURAS EM ARCO

Madeira branca
Madeira clássica
Eucalipto-praia

 100€

Cortunas e cortinados
 

Flores e grinaldas

Cortinas ou cortinados 
brancos 

25€

Preços variam consoante 
tamanho e tipo de �ores



CERIMÓNIA
 Lanternas
10€ cada

Caixa de confettis
25€

 Confettis biodegradáveis vendidos à parte

Pan�etos da cerimónia
5€ cada

Cotos de madeira
6€ cada

Tapete branco de cerimónia
100€

Laços para cadeiras
2€ cada

Sinais de Boas-vindas
Desde 50€

Pendentes decorativos
Desde 2€

 



LUGAR
Quadros de Boas-vindas

Desde 50€

Quadro com mapa de lugares
Desde 50€

Expositor de cartões e mensagens
25€

Expositor com livro de convidados
Desde 10€

Sinalização
Desde 10€

Cenários
Desde 150€

 
 

 



LUGAR
Jogos ao ar livre

Jenga grande – 40€
4 em linha gigante – 45€

Atirar o Anel – 25€

Expositor de memoriais
Desde 25€

Expositor O Amor é Belo

Expositor de cigarros

Expositor de velas-faísca

Expositor de mantas

Expositor de chinelos

Expositor de artigos de toilete

OS PREÇOS DESTAS MONTRAS 
VARIAM DE ACORDO COM O 

PERFIL E O NÚMERO DE 
CONVIDADOS

 
 

 



MESAS
Centros de mesa

Preços variam de acordo com o tamanho e tipo de �ores

Centro de mesa principal e arranjo de �ores
Preços variam de acordo com o tamanho e tipo de �ores

Grinalda de �ores
20€ por metro

Suportes para velas e frascos com luz decorativa
Desde 2€ cada

Números e nomes das mesas
From 1€-10€ cada

Panos de mesa
10€ cada

Nomes dos lugares
Desde 0,80€ cada

Favores de mesa
4€ cada

Laços para cadeiras
2€ cada

Confettis de mesa ecológicos

Preços variam consoante as quantidades
 
 

 



 Flores

 

Oferecemos arranjos de �ores belos e simples, 
incluindo:

Estruturas em arco

Centros de mesas

Grinaldas para mesas

 
A NOSSA FLORISTA

Na “Flores do Céu”, queremos presenteá-lo com algo que tenha um 
grande signi�cado para si. Cada composição �oral é desenhada 
para que possa exprimir os seus sentimentos através das �ores, 

naquele que é um momento memorável da sua vida.

A nossa intenção é que o seu gosto pessoal e a nossa criatividade se 
fundam e, para tal, dispomos de uma vasta coleção de �ores e de 

plantas cuidadosamente selecionadas.

Ambicionamos proporcionar sempre a qualidade máxima aos nossos 
clientes. As nossas �ores naturais vêm de produtores locais que, em 
adição com os �orescimentos naturais de cada época, resultam em 

verdadeiros tesouros de encantar.

Trabalhamos inclusive com uma seleção de vendedores 
internacionais, para que possamos ter maior variedade de produto. 
Para além de �ores e arranjos naturais, trabalhamos também com 

opções de �ores secas arti�ciais.

Os preços variam de acordo com o tamanho e o tipo 
de flores

Para o pacote de casamento completo, 
conheça a nossa �orista Céu!



A Carrinha Sunny 
Bubbles

Pode alugar o nosso bar vintage 
móvel para o servir a si e aos seus 
convidados na localização desejada

Oferecemos uma gama de pacotes 
que inclui o Bar de Gin, os Baldes 
de gelo com cerveja fresca e o 

nosso famoso Prosecco frizzante à 
pressão, servido da mini-carrinha

Contacte-nos para mais 
informações, preços e pacotes 

disponíveis
 

A adição perfeita ao seu décor!

Phone: 00351 918027780
info@sunnybubbles.com
www.sunnybubbles.com



 FAÇA JÁ A SUA PROPOSTA DE DÉCOR
Envie-nos a seguinte informação:

 

 

- Data do evento
- Localização do evento
- Número de convidados

- Número de mesas
- Lista com os itens decorativos que deseja

Precisa de ajuda para escolher a 
melhor opção de décor?

Gostaríamos de agendar uma conversa para saber mais 
sobre si e as suas preferências. Podemos ser nós mesmas 

a escolher o seu décor e a criar a sua proposta.

Todos os pacotes de décor incluem:
- Taxa adicional de entrega, montagem e 

desmontagem
 - Depósito reembolsável por danos

O nosso décor é personalizado e adaptado a cada 
cliente. Faça o seu pedido e sinta-se à vontade para 

nos fazer chegar imagens do tipo de décor que 
gostaria de criar. Trabalharemos com as suas ideias 
para desenvolver a sua proposta, adicionando um toque 

personalizado!

Personaltouchalgarve@outlook.com



Contacte-nos

00351 918027780
 Personaltouchalgarve@outlook.com


