


“Shangri-lá, um paraíso terrestre onde o tempo parece 
deter-se em ambiente de felicidade e saúde.”

Prepare-se para viver momentos felizes em um ambiente paradisíaco, 
rodeado pelos encantos da natureza e por paisagens inspiradoras. O 
Haras Recanto Shangri-lá possui um estilo único e proporciona aos 
seus convidados, o lugar ideal para grandes negócios.
O local possui uma área de 484 mil metros quadrados divididos em 
espaços singulares como zonas ajardinadas, piscina, campo de futebol, 
área de preservação ambiental e uma área exclusiva coberta para a 
realização de eventos de grande, médio e pequeno porte.

Com diferentes ambientes na fazenda, seus convidados poderão 
desfrutar de todas as maravilhas oferecidas pelo Haras Recanto 
Shangri-lá. O local disponibiliza cômodas suítes para hospedar os 
seus convidados garantindo o requinte que você sempre sonhou.
Há apenas 10 minutos do centro da cidade de Brotas o Haras 
Recanto Shangri-lá oferece excelente localização e a intimidade 
que o seu evento merece.



A PROPOSTA

Proporcionar momentos inesquecíveis e privacidade para a realização de grandes negócios.

O Hotel Fazenda Recanto Shangri-lá, possui espaço exclusivo para evento e hospedagem, em contato direto com a natureza. Para que o 
seu evento seja completo, criamos diferentes configurações para reuniões corporativas, grandes eventos de negócio e turismo de lazer, 
formando cenários únicos para cada um dos ambientes, proporcionando mais charme e harmonia para receber, realizar e celebrar.

Receber bem seus convidados, aproveitar com eles um delicioso café da manhã e desfrutar dos melhores vinhos servido por nossa adega, 
dividir as melhores lembranças e risadas durante todo o período e, ter  a certeza de estar realizando grandes negócios.  



PORQUE REALIZAR O SEU EVENTO CONOSCO

● Privacidade;

● Exclusividade;

● Flexibilidade;

● Hotel Fazenda totalmente dedicado aos convidados;

● Adega à disposição dos convidados; 

● Apenas um evento por Final de Semana;

● Salão para eventos com capacidade para 350 pessoas;

● Deck integrado ao Hotel e exclusivo para reuniões ao ar livre;

● Modernas e cômodas Suítes;

● Diferentes configurações para realização de eventos;

● Área de lazer completa para hóspedes e convidados;

● Gerador de energia para o Hotel e Área de Eventos; 

● Toaletes para uso exclusivo do evento;

● Estacionamentos diferenciados;

● Equipe treinada à sua disposição.



AS SUÍTES DO HOTEL FAZENDA RECANTO SHANGRI-LÁ



Muito mais do que um simples quarto, disponibilizamos uma charmosa Suíte de Luxo com vista panorâmica, garantindo o requinte que 
sempre sonharam, excelência e hospitalidade que sempre mereceram.

AS SUÍTES DO HOTEL FAZENDA RECANTO SHANGRI-LÁ



No Hotel Fazenda Recanto Shangri-lá, disponibilizamos aos nossos convidados, nove confortáveis suítes com tv de led, ar condicionado, 
frigobar, ofurô, wi-fi, além de uma área privativa, em cada quarto, para contemplação e relaxamento rodeado pela natureza do local.

AS SUÍTES DO HOTEL FAZENDA RECANTO SHANGRI-LÁ



A FAZENDA HARAS RECANTO SHANGRI-LÁ

O Haras Recanto Shangri-lá destaca-se pelo impressionante paisagismo e suas palmeiras imperiais que marcam toda a sofisticação do 
lugar. Reuniões também poderão ser realizadas no gramado, em forma de ferradura, que se localiza a frente do Hotel Fazenda. A recepção 
pode ser ao ar livre ou no salão de festas, no qual foi projetado afim de proporcionar uma vista grandiosa do pôr do sol.



A FAZENDA HARAS RECANTO SHANGRI-LÁ



AS ATIVIDADES NA FAZENDA

Durante todo o dia o Hotel Fazenda Recanto Shangri-lá oferece atividades de recreação para toda família. Os monitores direcionam os 
hóspedes de acordo com a faixa etária.
São propostas atividades para reunir a família, como o Passeio a Cavalo, a Alimentação dos bichos, as Caminhadas Ecológicas, Visita ao 
Apiário, a Pescaria esportiva, a Visita ao Rio Tamanduá, Passeio de Bicicleta e muito mais. 



ÁREA DE EVENTOS



BROTAS

Dotada de uma posição geográfica e estratégica e privilegiada pela sua natureza exuberante, Brotas está localizada no centro do estado de 
São Paulo e ligada à Capital e à grandes cidades do interior paulista por excelentes rodovias de pista dupla. As condições naturais fazem 
de Brotas uma das poucas regiões do interior paulista que ainda concilia ambiente natural, com os aspectos de uma área quase toda 
ocupada pela atividade rural, garantindo-lhe uma forte beleza paisagística.



ESTEJA À VONTADE PARA 
ENTRAR EM CONTATO. 
O ATENDIMENTO SERÁ 
PERSONALIZADO.



HOTEL FAZENDA RECANTO SHANGRI-LÁ
www.recantoshangrila.com.br
eventos@recantoshangrila.com.br
Tel.: 14 3653-4600 / 11 99293-2338 (whatsapp)     
Brotas - SP - Brasil


