


O Haras





O Haras Fortaleza é um centro de eventos 
especializado em casamentos e reuniões 
empresariais. Em atuação desde 1975, 
possui infra-estrutura ampla e qualificada 
para a realização de casamentos e eventos de 
sucesso. 

O Haras é daqueles lugares que você visita e 
nunca mais esquece...









Estrutura



Amplo estacionamento, paisagismo, 
capela, salão para recepção interna, 
gazebo para cerimônias ao ao livre 
e hotelaria são algumas de nossas 
vantagens. Além disso, o Haras 
Fortaleza é capaz de oferecer 
assessoria do início ao fim para a 
realização do seu evento.



Estrutura
Charmosas varandas, para completar o espaço do seu evento.



Estrutura
Charmosa capela rústica.  



Estrutura
Ensaio fotográfico no Haras Fortaleza.



Estrutura
Mobiliário (mesa dos noivos, doces, bolo, buffet, mesas de bistrô, bancos rústicos para cerimônia 
e montagem de lounge).

Cadeiras e mesas para recepção.



Estrutura
Casa da noiva.



Estrutura
Charretes e passeios a cavalo.



Estrutura
Salão rústico com varandas. Capacidade para 300 pessoas sentadas.



Estrutura
Salão branco para palestras e reuniões, com capacidade para 230 pessoas sentadas.



Gastronomia





Gastronomia
 » Diferentes parceiros de gastronomia para 

uma escolha personalizada;

 » Enxoval completo para servir (pratos em 
porcelana branca, souplats, talheres de inox, 
guardanapos de tecido, réchauds, copos e 
taças);  

 » Mão de obra com garçons uniformizados;   

 » Cozinha aberta para Buffets externos 
mediante adequações.  



Mapa
Estamos a poucos metros da fábrica da Audi, 
em São José dos Pinhais.

Agende a sua visita pessoal ao local para 
conhecer melhor as nossas instalações. 

 » Partindo da Av.  das Torres  (Portal de São  José  
dos Pinhais);

 » Siga pela Av.  das Torres, no sentido  BR 376  
(SC);

 » Leve curva logo após a Av.  -  Siga pela BR  376,  
passando o Contorno  Leste;   

 » Siga  aproximadamente  12 km  até o Paraná 
Golf;

 » Saída à direita, no sentido da fábrica VW;

 » Na terceira rotatória, entre pela esquerda;

 » 300 m à esquerda,  visualize a entrada  do  
HARAS FORTALEZA.




