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Olá Noivinhas!
Quem nunca sonhou em se casar em um castelo, na praia ou em um maravilhoso
vinhedo na Toscana!?!? Hoje isso é possível, não só possível como viável, e
muitas vezes, mais econômico do que um casamento convencional e pertinho dos
noivos e familiares.
Ouvimos a incrível entrevista da Rádio Bastidores com as organizadoras do Due
B Wedding Concierge que explicam essa prática chamada Destination Wedding!
Meninas, essa entrevista esta ma-ra-vi-lho-sa! Para ouvi-la basta clicar AQUI! ;)
Umas de nossas noivas fez DW e aceitou nos dar um depoimento de como foi sua
experiência e algumas dicas sobre o melhor modo para se realizar um casamento
no exterior.
O nome dela é Stela Araújo e seu depoimento foi realmente emoc ionante em
vários sentidos, vamos conferir!

“Casar em Punta Cana foi mais do que um sonho realizado… Até porque seria
impossível sonharmos com todas as coisas maravilhosas que vivemos naqueles
oito dias juntos aos nossos familiares e amigos amados.

Seria simples contar da cerimônia maravilhosa, digna de filme romântico, e da
festa mais que deliciosa e divertida que tivemos.

Mas tudo isso fica pequeno diante dos vários momentos de alegria e
comemoração que curtimos com cada pessoa querida que se dispôs a ir, perante
às novas amizades que surgiram entre convidados que antes sequer se
conheciam e, principalmente, diante das tantas e tantas risadas e até mesmo das
várias lágrimas de alegria que rolaram.

Foram momentos que ficaram para a história e não só a nossa, mas de cada uma
das 70 pessoas que se arriscaram nessa aventura conosco. Foram dias
inesquecíveis de muita alegria, diversão, amizade e amor. Prova disso é que
saímos de lá com o compromisso de reafirmarmos nossos votos de casamento a
cada 5 anos, em bodas diferentes em vários lugares do mundo (sempre com um
lindo mar de fundo)!! E já tem gente pedindo pra ser a cada ano!! Rs…
Brincadeiras à parte, cada pessoa que foi já nos disse, ao menos uma vez, que
queria voltar àqueles maravilhosos dias em Punta… Acho que isso prova como foi
um casamento especial para todos!! Não poderia haver um início de “felizes para
sempre” mais lindo e emocionante para nós!!“

Dicas da Stela para as noivinhas que tanto sonham com um destination wedding:

“1. Clima e tempo - Sugiro que levem em consideração o clima do lugar para
definir o melhor período. A região do Caribe, por exemplo, tem risco de furacão,
mas somente em alguns meses específicos. Então, uma boa maneira de começar
é se informar sobre isso.
2. Fugir da alta temporada - Para conseguir melhores preços de passagens e
hospedagem;
3. Proximidade de um feriado - Fica mais fácil para os convidados irem,
independente de terem férias no período ou não;
4. Antecedência - Começamos a planejar tudo 1 anos antes da data do
casamento, inclusive enviando um “Save The Date” para os convidados, para que
eles pudessem planejar melhor a viagem, caso resolvessem ir.
5. Hospedagem e cerimônia - Todos os hotéis tem um departamento de
casamentos. É com ele que vocês devem falar pra pedir todas as informações
sobre o casamento em si. Já sobre a estadia do grupo de convidados, vocês
deverão falar com o departamento de grupos (pra fechar um valor melhor para os
seus convidados, benefícios, pedir que os quartos fiquem juntos, etc.).
6. Transporte de convidados - Algumas empresas aéreas, como a Copa e a Gol,
trabalham com descontos para grupos (se não me engano, acima de 10 pessoas,
já é considerado grupo). Chegamos a fazer uma cotação com a Copa, mas
acabou que não fechamos porque nosso grupo era muito diverso (cada um iria em
um dia e voltaria em outro) e o desconto não foi assim tão grande a ponto de
fazermos um esforço para que todos fossem e voltassem nos mesmos voos.
Uma história linda de amor e de sonhos que se tornou realidade!

As grinaldas D.Cantidio tem um estilo completamente tudo a ver com esse clima
praiano, Boho chic maravilhoso e casam perfeitamente com noivas com um estilo
mais despojado, e melhor ainda, não importa onde esteja, nós chegamos até
você, para checar a D.Cantidio mais próxima basta clicar AQUI!
http://www.dcantidio.com/blog/novidades/destination-wedding-radio-bastidores/

Perfil Diana Cantidio
Designer por formação e Empresária por destino. Desde 2005
crio o que eu usaria em meu casamento e atendo como gostaria
de ser atendida. Amo: meu marido, meu bebê, criar, viajar,
sapatos e alfajores. Sou capricorniana, chocólatra, sonhadora,
positiva, determinada, detalhista e inquieta. Rio por tudo, choro
por nada e vice-versa.
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