
Eventos



Com completa estrutura, o Prive Hotéis e Parques é a escolha 
perfeita para eventos de sucesso. Ele possui áreas externas e 3 
auditórios com capacidade para até 500 pessoas distribuídas 
nos hotéis Prive Boulevard Suíte e Prive Riviera Park, que 
primam pela arquitetura moderna, elegante e versátil, 
permitindo layouts diversos e harmonia aos eventos 
corporativos e sociais. Também possui espaços ideais para 
eventos religiosos, corporativos, convenções, mini-weddings, 
aniversários e outros eventos de grande, médio e pequeno 
porte.
Além disso, nossa equipe de anfitriões oferece atendimento 
excepcional e personalizado com atenção aos mínimos 
detalhes, suporte técnico, hospedagens, lazer e entretenimento. 
Sem contar a melhor gastronomia nacional e internacional 
para surpreender até o paladar mais exigente com buffets, 
coffee breaks, brunchs e cocktails.
Surpreenda seus convidados com o melhor destino e uma 
estrutura impecável.

Espaços perfeitos para
    todas as necessidades

Eventos



Espaço Multiuso; 
Hall de entrada com WC Masculino e WC Feminino 
Bebedouro dentro do Centro de Convenções

Área: 
458 m² (Plateia) 
58 m² (Palco)
Palco 21 tomadas 220v
Salão 06 tomadas 220v

Preço: 
R$ 1.800,00

Centro de Convenções
RIVIERA PARK HOTEL

Sala; 
Riviera Park Hotel

Auditório: 
500 lugares

Espinha de Peixe: 
190 lugares

Escolar: 
370 lugares 

Banquete: 
400 lugares 

“U”: 
130 lugares



Espaço Multiuso; 
Hall de entrada com bebedouro, 
WC Masculino e WC Feminino 

Área: 
322 m² (Plateia) 
63 m² (Palco)
11 tomadas 220v

Preço: 
R$ 1.400,00

Centro de Convenções
HOTEL BOULEVARD

Sala; 
Champs-Élysées

Auditório: 
350 lugares

Espinha de Peixe: 
96 lugares

Escolar: 
120 lugares 

Banquete: 
250 lugares 

“U”: 
80 lugares



Espaço Multiuso; 
Hall de entrada com bebedouro, 
WC Masculino e WC Feminino 

Área: 
102 m² total
06 tomadas 220v

Preço: 
R$ 1.000,00

Centro de Convenções
HOTEL BOULEVARD

Sala; 
Boule Verte

Auditório: 
100 lugares

Espinha de Peixe: 
60 lugares

Escolar: 
60 lugares 

Banquete: 
50 lugares 

“U”: 
28 lugares



 Aluguel de
equipamentos 

Todos equipamentos estarão sujeitos a disponibilidade. 
A cortesia é concedida somente 01 por grupo.  

Data Show - R$ 250,00

Tela - Cortesia

Wifi - R$ 13,00

Microfone e Caixa Amplificada  - R$ 150,00

Operador de Som - R$ 130,00

Som ( mesa, caixa e 1 microfone) - 220,00

Microfone - R$ 70,00



Coquetéis 
04 Opções de COFFEE BREAK

07 Opções de Buffet 

Garçom, limpeza e segurança 

Monitores especializados em atividades e 
animação adulto e infantil



Caldas Novas, em Goiás, possui 
águas termais abundantes que 
chegam a atingir 58°c. Contando 
com um conceito de entreteni-
mento único no país, recebe mais 
de 4 milhões de visitantes ao ano, 
ficando entre os 10 destinos mais 
visitados do Brasil. À frente desse 
conceito de entretenimento na 
cidade, está o Prive Hotéis e Par-
ques, com mais de 50 anos de ex-
periência hoteleira, pioneiro no 
ramo de turismo e lazer, premiado 
nacionalmente, que possui 5 
hotéis e os 3 melhores parques 
aquáticos de Caldas Novas, cada 
um com o seu estilo e experiência 
inesquecível.



64 3455-9524 Comercial 
62 98251-4237 whatsapp

eventos@grupoprive.com.br


