Festa de aniversÃ¡rio rio de janeiro
N&atilde;o existe data mais importante para qualquer pessoa que o dia do seu anivers&aacute;rio. &Eacute; o dia em que uma pessoa deseja se
sentir realmente querida e bem atendida, e, dentre as coisas que ela n&atilde;o deseja fazer de forma alguma &eacute; estressar-se, tendo que se
preocupar com detalhes importantes de uma festa ou qualquer outro tipo de evento social para reunir amigos e parentes para cantar
&ldquo;parab&eacute;ns pra voc&ecirc;&rdquo;! Para crian&ccedil;as de dez anos, em m&eacute;dia, n&atilde;o h&aacute; n&atilde;o mais
memor&aacute;vel do que sua pr&oacute;pria data. Mas esse dia t&atilde;o esperando pode ser tamb&eacute;m um grande desafio para qualquer pai
ou m&atilde;e, que precisa assegurar-se que seu filho ou filha passa super em sua festa.&nbsp;Afortunadamente, muitas empresas e profissionais
colocam &agrave; sua disposi&ccedil;&atilde;o servi&ccedil;os completos, produtos para organizar uma festa exitosa. Mas, o problema crucial pode
ser, &agrave;s vezes, decidir o melhor lugar para comemorar com a fam&iacute;lia, casais ou amigos. Para aqueles que, por motivo ou outro,
preferem fazer o encontro festivo em espa&ccedil;os diferentes de sua casa, existem muitas op&ccedil;&otilde;es de buf&ecirc;s, casas de eventos,
sal&otilde;es e at&eacute; bares e botecos prontos para receber seus convidados e fazer sua festa de anivers&aacute;rio Rio de Janeiro acontecer.
Sal&otilde;es de Festa Atualmente, um bom sal&atilde;o de festa oferece todos os servi&ccedil;os e pessoal (sejam pr&oacute;prios ou em parcerias
com outras empresas), para realizar uma festa, indo desde o buf&ecirc; at&eacute; a decora&ccedil;&atilde;o da festa e o envio dos convites,
elaboram lista de presentes e fazem a recep&ccedil;&atilde;o dos convidados. Para anivers&aacute;rios em geral e festas de 15 anos &eacute; ideal,
pois re&uacute;ne a comodidade de concentrar todos os servi&ccedil;os necess&aacute;rios em um s&oacute; local com a seguran&ccedil;a em
rela&ccedil;&atilde;o ao sucesso do evento, evitando falhas de organiza&ccedil;&atilde;o e planejamento, al&eacute;m de poss&iacute;veis
constrangimentos. Bares e botecos Marcar um encontro em um bar ou boteco da cidade para festejar sua festa de anivers&aacute;rio pode ser uma
experi&ecirc;ncia inovadora e relaxante, j&aacute; que voc&ecirc; n&atilde;o precisa preocupar-se com mais nada, a n&atilde;o ser passar bons
momentos de relax ao lado das pessoas que voc&ecirc; gosta. S&oacute; &eacute; preciso escolher o local que mais se encaixa ao seu perfil e de
sua turma e agendar o encontro. Mas lembre-se de levar em considera&ccedil;&atilde;o que a maioria dos bares e botecos cariocas cobram uma
taxa de entrada e/ou consumo m&iacute;nimo por pessoas que varia de R$ 10 a 25 (Banana Jack Bar e Restaurante - Rua Jangadeiros, 06, no
Ipanema), de R$ 26 at&eacute; R$ 50 (Bar du Bom Croqueteria e Grill - Rua Graja&uacute;, 247, no Graja&uacute;&nbsp; e o Sinuca da Lapa (Rua
do Riachuelo, 44 , no Centro) ou ainda o bar e restaurante mexicano Puebla Caf&eacute;, na rua Volunt&aacute;rios da P&aacute;tria, 448, no
Botafogo,considerado de alto padr&atilde;o em rela&ccedil;&atilde;o a taxa e servi&ccedil;os. Para a crian&ccedil;ada As casas e s&iacute;tios
especializados em festa de anivers&aacute;rio no Rio de Janeiro s&atilde;o excelentes para reunir a meninada, permitir que se divirta bastante e
depois ir para casa, sem preocupar-se em lavar pratos e recolher objetos pela casa. Algumas dessas casas de festas infantis se especializam em
tem&aacute;ticas diferentes e at&eacute; com a preserva&ccedil;&atilde;o do ambiente, a exemplo do Espa&ccedil;o Aldeia Festas (Estrada do
Jo&aacute;, 3531, na Barra da Tijuca) e a Fazendinha Esta&ccedil;&atilde;o Natureza (Estrada dos Bandeirantes, 26645 - Vargem Grande). A
proposta desse tipo de local para festas infantis &eacute; garantir que aniversariantes e convidados desfrutem de um ambiente de muita brincadeira e
arte unidos ao respeito &agrave; natureza e ao pr&oacute;ximo. A Fazendinha oferece, inclusive, o pacote tradicional com o tema festa na fazenda.
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