Traga seu evento para cá
e desfrute da beleza e do
encanto da Serra Gaúcha

hotelvillamichelon
villamichelon
Villa Michelon

Descubra nossa hospitalidade
Localizado em Bento Gonçalves, a 120 km de Porto Alegre,
o Villa Michelon é o hotel em meio a um complexo enoturístico
que você pode desfrutar a natureza.
Em meio a muitos atrativos, o Villa Michelon está pronto para receber
tanto quem está turistando, como quem está trabalhando:
além da gastronomia, das belas paisagens, dos vinhos e do clima,
o hotel conta com estrutura para receber reuniões de negócios
e eventos corporativos.
Equipados com som, telas e projetores de última geração,
bureau executivo com telefax, internet, computadores e impressoras,
os auditórios e as salas de trabalho do hotel são perfeitos para
empreendedores que desejam motivar, vender mais e reunirem
suas equipes em um local rodeado por natureza, bons vinhos
e saborosos momentos.

Perfeito para quem organiza,
inesquecível para quem participa.

Capacidade
para até
300 pessoas.

Espaço é o que não falta
para que seu time renda
ainda mais
O Villa Michelon conta com 7 ambientes divididos em 3 salões,
que podem ser personalizados conforme sua necessidade, e que
atendem todo o tipo de evento profissional.

Salão 1

Espaços Verona e Venezia
Com quase 300 m², este é o maior de todos os espaços para você usufruir.
Com instalações de primeira linha e equipamentos de última geração,
o salão 1 é composto pelas salas “Venezia” e “Verona”, e tem capacidade
para abrigar tranquilamente até 300 pessoas.

Capacidade
para até
300 pessoas.

Internet
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montagem
Equipamento
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Projetor

Ar-condicionado

Salão 2

Espaços Padova, Belluno e Vicenza
Composto pelas salas “Padova”, “Beluno” e “Vicenza”, o salão 2 é perfeito
para quem quer realizar eventos e reuniões de médio porte, podendo
receber até 90 pessoas. São 90 m² para você e sua equipe viverem
momentos únicos.

Capacidade
para até
90 pessoas.
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Salão 3

Espaços Rovigo e Treviso
Com a mesma qualidade de estrutura das outras salas, o salão 3,
dividido pelas salas “Rovigo” e “Treviso” ideal para reuniões,
palestras e encontros empresariais para até 70 participantes.

Capacidade
para até
70 pessoas.
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Eventos de um jeito só seu
A estrutura do Villa Michelon permite a promoção de eventos
de todos os portes do jeito que você sempre imaginou.
O formato de seus salões abre espaço para diferentes layouts,
deixando os momentos de sua equipe ainda mais criativos.

Ao ladinho da natureza
Por estar localizado em uma das regiões mais verdes do Brasil,
o Villa Michelon é rodeado por uma paisagem única, e conta com
a paz e a tranquilidade que só a Serra Gaúcha podem proporcionar.

Um lugar de histórias
A Casa Filó é um espaço dentro do complexo Villa Michelon
que conta a seus visitantes histórias sobre famílias, imigrantes,
tradições e culturas dos antepassados de toda região por meio
de música, gastronomia, religiosidade e muito mais.

A cultura de todo um
povo traduzida em arte
O Átrio é um espaço para encontros sociais onde visitantes
podem usufruir da companhia de obras de arte e artistas que
ilustram a história da jornada do povo italiano em terras gaúchas.

Comer bem é uma arte
A gastronomia é um dos traços mais fortes da cultura

Além disso, o complexo também conta com opções

da região. Por isso, o Villa Michelon conta com um

como restaurante e pizzaria, tudo isso harmonizado

restaurante para 150 pessoas, além de oferecer coffee

com os melhores vinhos produzidos por vinícolas

break e refeições para seu evento ser ainda mais

locais.

completo.

Muito além do hotel
Além do hotel, da gastronomia e dos espaços culturais,
o Villa Michelon é um complexo que conta com outros
diferenciais para receber você da melhor forma possível:

Uma região cheia de encantos
O Vale dos Vinhedos conta com inúmeras coisas para fazer,
não apenas para turistas, mas para profissionais e equipes
que pretendem conhecer um local de características únicas.
Na região, você pode desfrutar de atrações como:
- Vinícolas;
- Queijarias;
- Restaurantes;
- Antiquários;
- Ateliês de artesanato;
- Igrejas e capitéis;
- Maria Fumaça.

Agende agora
o seu evento:

Eventos 54 9 8144-9390
eventos@villamichelon.com.br

