Brotaszen foi pensado e criado para pessoas que procuram bem-estar!
Uma maneira de encontra-lo é escolher frequentar locais agradáveis, onde o corpo se sinta
à vontade, a alma possa ser revigorada; e essas sensações aconteçam ao mesmo tempo,
no mesmo local.
Agora, imagine aquela ocasião especial podendo ser celebrada nesse ambiente de total
bem-estar, juntamente com pessoas queridas?
Um local de cinematográﬁca beleza natural; ediﬁcações sólidas e elegantemente decoradas;
rodeadas por jardins, riachos, gramados, pergolados, espelhos d'agua e cachoeira.
Espaço e lotação
São 50 mil m² de área verde e ediﬁcações com infraestrutura completa para realizar
seu evento.
A Vila Zen, que compreende dois edifícios e um pátio em estilo toscano entre eles, acomoda
jantares para até 100 convidados. Para cerimônias ao ar livre, a natureza desempenha
maravilhosamente seu papel, pois são jardins, gramados, riachos, pergolados e árvores
centenárias decorando seus sonhos e acolhendo seus convidados. Para quem deseja estar
próximo às ediﬁcações, o cerimonial pode ser realizado no pequeno palco do pátio da Vila.
Decorado com um lindo paisagismo e iluminação planejada, a Vila Zen oferece este
aconchegante espaço para cerimônias de até 60 pessoas.
Opcionalmente, cerimônias mais intimistas podem ser realizadas no Bistrô, a pitoresca e
charmosa casinha de sítio remodelada, que acomoda 24 pessoas.
Serviços
Além da impecável natureza que está presente no local, o Brotaszen possui uma equipe
altamente capacitada para realizar seu evento. Com planejamento e organização, seu evento
estará de acordo com seus desejos. Todos os detalhes de decoração e gastronomia serão
planejados e discutidos entre a equipe e os clientes, para que todas as particularidades sejam
carinhosamente executadas.
Outras instalações
Para tranquilidade e conforto dos anﬁtriões e convidados, o Brotaszen oferece estacionamento,
iluminação interna e externa e fácil acesso. A empresa também tem parceria com uma
conceituada pousada da região que oferece especial atendimento aos clientes Brotas Zen.
Localização
O Brotaszen se localiza no roteiro das cachoeiras, a 19 km do centro de Brotas, interior de
São Paulo. Brotas é servida pelas principais rodovias do país e o espaço tem fácil acesso por
rodovia asfaltada. Entre em contato para visitar e conhecer este lindo ambiente que conserva
o jeito romântico, singelo e acolhedor do interior de São Paulo.

