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Veja porque o
Salão de Festas
e Convenções
da NOVA AIPERJ
é considerado
um dos
melhores da
região
Está preparando uma festa ou

além de modernos equipamentos de som

tem o apoio de aparelhos de som reforça-

grande evento, mas ainda não sabe onde

e vídeo, com cinco Tv’s de 50’, um telão

dos com um sistema de áudio fly, que con-

encontrar o espaço ideal para a sua re-

de 150’ e duas Tv’s de 42’ polegadas, que

tém 14 caixas de som distribuídas por todo

alização? Não se preocupe, conheça o

permitem a transmissão de imagens simul-

o ambiente e rede wirelles, que possibilita

Salão de Festas e Convenções da NOVA

tâneas durante a realização do evento.

aos presentes usar o serviço de internet

AIPERJ e descubra porque na região de

O lugar é perfeito para organiza-

Itaboraí ele é considerado um dos melho-

ção de festas como casamento, quinze

Traga o seu evento para o Salão de

res espaços para locações de importantes

anos, convenções empresariais, palestras,

Festas e Convenções da NOVA AIPERJ.

eventos.

seminários, entre outros. Além de espaço-

Mais informações sobre as reservas, bas-

Situado a 20 minutos da ponte Rio

so, o salão conta com um amplo palco de

ta ligar para os telefones: (21) 2719-3099 /

Niterói, o local conta com um ambiente de

apresentações que facilita na hora de pro-

(21) 2635-1501 / (21) 2719-3800 ou man-

700 metros quadrados e capacidade para

mover o evento e com uma varanda anexa,

dar um e-mail para: aiperj@aiperj.org.br. O

armazenar mais de 400 pessoas. Além

que poderá ser usada como parte do salão

aluguel do espaço tem um valor bastante

disso, o salão possui 120 mesas, 720 ca-

de festas, oferecendo a possibilidade de

atraente e conta com condições de pa-

deiras, iluminação, gerador, cozinha equi-

ter mais espaço e opções de ambiente aos

gamento extremamente especiais. Venha

pada, oito aparelhos de ar condicionado,

convidados. Isso sem contar que o espaço

para a NOVA AIPERJ você também!

em qualquer ambiente do salão.

NOVA AIPERJ transborda qualidade
de vida aos associados
Nos dias de hoje, todos buscam melhorar sua qualidade de vida. Seja através

sar dias tranquilos de descanso e relaxamento.

da prática de esportes, frequência em clu-

Ao frequentar a NOVA AIPERJ, os

bes, reunião com amigos, mudanças na ali-

associados podem usufruir do seu amplo

mentação, entre outros. Por isso, a NOVA

espaço com piscinas, churrasqueiras, bar

miliares e amigos na NOVA AIPERJ. Mais

AIPERJ tem uma sugestão para você: me-

e restaurante, saunas, campos de futebol,

informações podem ser obtidas através

lhore seu humor e sua qualidade de vida no

casa de festas, estacionamento, suítes

dos telefones: (21) 2719-3099 ou (21) 2719-

clube de Itaboraí. No espaço você encontra

equipadas e confortáveis, entre outros.

3800 ou pelo e-mail:

toda a infraestrutura necessária para pas-

Venha passar dias perfeitos ao lado dos fa-

facebook.com/novaaiperj /

aiperj@aiperj.org.br.

aiperj.org.brEndereço: Rua Acúrcio Torres, n° 499,

em Outeiro das Pedras, Itaboraí.
Sede: Rua Acúrcio Torres, n°499, Outeiro das Pedras, Itaboraí. Tel.: (21) 2635-1501

