
 

 

 

 

 

 

CASAMENTO NA ITALIA 
 
Como o serviço de destination wedding busca satisfazer a necessidade de quem sonha 
em realizar seu casamento na Itália, tratamos do seu grande dia com muita atenção aos 
seus desejos. Suellen optou por uma abordagem autêntica e aprofundada para ajudar a 
encontrar os desejos com a capacidade de investimento do cliente. 
 
SOMENTE a título de idéia de gastos que podem ser as despesas de um casamento, lembrando que o serviço 
de uma wedding planner não é um pacote completo, mas sim um serviço de assessoria que vai sendo incluídos 
serviços à escolha dos noivos. 
 
1. Opção de ELOPEMENT WEDDING  
Sem convidados 
Cerimônia simbólica 
 

• Serviço de wedding planning  
• Serviço de location manager para a seleção do local (3 locais)  
• Celebrante para realizar a cerimônia em italiano ou portugues.  
• Bouquet para a noiva e flor na lapela para o noivo.  
• Decorações florais para a cerimônia (arco/semi arco de flores sazonais).  
• Música para a cerimónia (1 músico / solista tradicional ou clássico).  
• Fotógrafo profissional: serviço de 6 horas (min de horas para garantir um trabalho completo).  
• Make up&hair stylist para a noiva 
• Reserva de hotel charmoso ou exclusivo para cônjuges * 
• Reserva de jantar para noivos em local inesquecível ** 
• Reserva do local para o casamento *** 
• Diretor de casamento no local para supervisionar o evento  

 
EXTRAS:  

• Decor para o jantar 
• Passeio especial típico da região (barco, gôndola,vintage car)  
• Papelaria (menu, votos, convite, ect) 
• Videografo profissional: trailer 1 min video de 3 a 5 min de todo o evento  
• Mini bolo e espumante para o brindisi 

 
ATENçÃO:  

• *reserva não inclui o custo real do quarto por noite que pode ser pago diretamente ao hotel  
• ** a reserva não inclui o valor do menu e vinhos que podem ser pagos diretamente ao hotel ou 

restaurante 
• ***não inclui o custo do aluguel do local que deve ser orçado em base ao local e data do evento 
• traslado do assessor para as seguintes localidades: Campagna, Apúlia, Lombardia, Umbria, Sardenha 

 
LOCALIDADES exemplos: Lago di Como, Lago di Braies, Firenze, Siena, Venezia, Verona, Capri, Ravello, Amalfi, 
Positano, Roma, Assisi, Perugia, Lago Maggiore, Stintino (Sardegna), Lecce (Apulia).  
 
TIPOS DE LOCAIS: Villa, Hotel, Sítio, Fazenda, Palacios 
 
Valor: A partir de 5.500 mil euros 
 
 
 
2. Opção de INTIMATE WEDDING 
15 convidados 
Cerimônia simbólica ou religiosa 
 

• Serviço de wedding planning 
• Serviço de location manager para a seleção do local (4 locais)  
• Celebrante/padre para realizar a cerimônia em portugues (no caso de 

celebração religiosa a língua é italiano com tradução em portugues 



 

 

 

 

 

 

• Bouquet para a noiva e flor na lapela para o noivo.  
• Decorações florais para a cerimônia (arco/semi arco de flores sazonais) e 

recepção 
• Música para a cerimónia (1 músico / solista tradicional ou clássico).  
• Fotógrafo profissional: serviço de 10 horas (min de horas para garantir um 

trabalho completo).  
• Videografo profissional: trailer 1 min video de 3 a 5 min de todo o evento  
• Make up & hair stylist para a noiva 
• Reserva de hotel charmoso ou exclusivo para cônjuges * 
• Reserva do local da recepção** 
• Reserva do local/igreja para o casamento *** 
• Diretor de casamento no local para supervisionar o evento 
• Mini bolo e espumante para o brindisi  

 
EXTRAS:  

• Passeio especial típico da região (barco, gôndola,vintage car)  
• Papelaria (menu, votos, convite, ect) 
• atração musical para a recepção (banda, dj, tenor,etc)  
• entretenimento (performance, fogos de artifício, etc) 
• light designer (decoração de luzes)  
• site para casamento  
• oferta para o padre ou igreja se houver 
• pre wedding  
• brunch post wedding  
• atividades típicas para hóspedes 
• serviço rsvp 

 
ATENçÃO:  

• *reserva não inclui o custo real do quarto por noite que pode ser pago diretamente ao hotel  
• ** a reserva não inclui o valor do menu e vinhos que podem ser pagos diretamente ao hotel ou 

restaurante 
• ***não inclui o custo do aluguel do local que deve ser orçado em base ao local e data do evento 
• traslado do assessor para as seguintes localidades: Campagna, Apúlia, Lombardia, Umbria, Sardenha 

 
LOCALIDADES exemplos: Lago di Como, Lago di Braies, Firenze, Siena, Venezia, Verona, Capri, Ravello, Amalfi, 
Positano, Roma, Assisi, Perugia, Lago Maggiore, Stintino (Sardegna), Lecce (Apulia).  
 
TIPOS DE LOCAIS: Villa, Hotel, Sítio, Fazenda, Palacios 
 
Valor: A partir de 12 mil euros 
 
3. Opção de MINI WEDDING 
35 convidados 
1 dia de evento 
Cerimônia simbólica ou religiosa 
 
 

• Serviço de wedding planning 
• Serviço de location manager para a seleção do local (4 locais)  
• Celebrante/padre para realizar a cerimônia em portugues (no caso de 

celebração religiosa a língua é italiano com tradução em portugues 
• Bouquet para a noiva e flor na lapela para o noivo.  
• Decorações florais para a cerimônia (arco/semi arco de flores sazonais) e 

recepção 
• Música para a cerimónia (1 músico / solista tradicional ou clássico).  
• Atração musical para a recepção (banda, dj, tenor,etc)  
• Fotógrafo profissional: serviço de 10 horas (min de horas para garantir um 

trabalho completo).  
• Videografo profissional: trailer 1 min video de 3 a 5 min de todo o evento  



 

 

 

 

 

 

• Make up & hair stylist para a noiva 
• Reserva de hotel charmoso ou exclusivo para cônjuges * 
• Reserva do local da recepção** 
• Reserva do local/igreja para o casamento *** 
• Diretor de casamento no local para supervisionar o evento 
• Bolo e espumante para o brindisi 
• Site para casamento  

 
EXTRAS:  

• Passeio especial típico da região (barco, gôndola,vintage car)  
• Papelaria (menu, votos, convite, ect) 
• entretenimento (performance, fogos de artifício, etc) 
• light designer (decoração de luzes)  
• oferta para o padre ou igreja se houver 
• pre wedding  
• brunch post wedding  
• atividades típicas para hóspedes 
• serviço rsvp 

 
ATENçÃO:  

• *reserva não inclui o custo real do quarto por noite que pode ser pago diretamente ao hotel  
• ** a reserva não inclui o valor do menu e vinhos que podem ser pagos diretamente ao hotel ou 

restaurante 
• ***não inclui o custo do aluguel do local que deve ser orçado em base ao local e data do evento 
• traslado do assessor para as seguintes localidades: Campagna, Apúlia, Lombardia, Umbria, Sardenha 

 
LOCALIDADES exemplos: Lago di Como, Lago di Braies, Firenze, Siena, Venezia, Verona, Capri, Ravello, Amalfi, 
Positano, Roma, Assisi, Perugia, Lago Maggiore, Stintino (Sardegna), Lecce (Apulia).  
 
TIPOS DE LOCAIS: Villa, Hotel, Sítio, Fazenda, Palacios 
 
Valor: A partir de 20 mil euros 
 
3. Opção de WEDDING 
+ de 40 convidados 
1 dia de evento 
Cerimônia simbólica ou religiosa 
 

• Serviço de wedding planning 
• Serviço de location manager para a seleção do local (4 locais)  
• Celebrante/padre para realizar a cerimônia em portugues (no caso de celebração religiosa a língua é 

italiano com tradução em portugues 
• Bouquet para a noiva e flor na lapela para o noivo.  
• Decorações florais para a cerimônia (arco/semi arco de flores sazonais) e recepção 
• Música para a cerimónia (1 músico / solista tradicional ou clássico).  
• Atração musical para a recepção (banda, dj, tenor,etc)  
• Fotógrafo profissional: serviço de 10 horas (min de horas para garantir um trabalho completo).  
• Videografo profissional: trailer 1 min video de 3 a 5 min de todo o evento  
• Make up & hair stylist para a noiva 
• Reserva de hotel charmoso ou exclusivo para cônjuges * 
• Reserva do local da recepção** 
• Reserva do local/igreja para o casamento *** 
• Diretor de casamento no local para supervisionar o evento 
• Bolo e espumante para o brindisi 
• Site para casamento  
• Papelaria (menu, votos, convite, ect) 
• entretenimento (performance, fogos de artifício, etc) 
• light designer (decoração de luzes 

 



 

 

 

 

 

 

EXTRAS:  
• Passeio especial típico da região (barco, gôndola,vintage car)  
• oferta para o padre ou igreja se houver 
• pre wedding  
• brunch post wedding  
• atividades típicas para hóspedes 
• serviço rsvp 

 
ATENçÃO:  

• *reserva não inclui o custo real do quarto por noite que pode ser pago diretamente ao hotel  
• ** a reserva não inclui o valor do menu e vinhos que podem ser pagos diretamente ao hotel ou 

restaurante 
• ***não inclui o custo do aluguel do local que deve ser orçado em base ao local e data do evento 
• traslado do assessor para as seguintes localidades: Campagna, Apúlia, Lombardia, Umbria, Sardenha 

 
LOCALIDADES exemplos: Lago di Como, Lago di Braies, Firenze, Siena, Venezia, Verona, Capri, Ravello, Amalfi, 
Positano, Roma, Assisi, Perugia, Lago Maggiore, Stintino (Sardegna), Lecce (Apulia).  
 
TIPOS DE LOCAIS: Villa, Hotel, Sítio, Fazenda, Palacios 
 
Valor: A partir de 1.000 (mil) euros POR PESSOA (convidado) para o CASAMENTO 
  + 500 euros POR PESSOA para o Pré Wedding 
  + 200 euros POR PESSOA para o Pós Wedding 
 
 
 


