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 W e d d i n g  C o n c i e r g e  n a  I t á l i a  

Há 6 anos, criada a partir de uma concepção inovadora de prestação de serviços, a DUE B Concier-

ge, conta com uma área especializada em Destination Weddings. Um serviço pensado para dar assis-

tência aos anfitriões, que desejam unir uma Celebração a uma Viagem com experiências únicas!!!  

Através de um atendimento diferenciado,  e com o refinamento inerente de um Concierge, o evento 

ganha diferenciação e começa a despertar sensações de encantamento muito antes da data da cele-

bração. Por tratarmos de países e culturas diferentes, priorizamos um cuidadoso planejamento da via-

gem, e das atividades junto aos noivos, para garantir uma melhor comodidade e segurança dos con-

vidados.  

Nas páginas a seguir, apresentaremos algumas opções de locais para o Destination Wedding  a ser 

realizado na Itália, região da Toscana.  Os valores apresentados são referentes a baixa estação, sen-

do Março,  Abril, Outubro e Novembro. Incluir nos valores 22% referente aos impostos (VAT). 

  Sede em São Paulo, com estrutura fixa de 

parceiros na Itália, para a execução 

concomitante de tarefas. 

 Equipe flexível para atuar de acordo com o 

tipo do evento, com fornecimento das 

orientações de etiqueta. 

Linhas Telefônicas exclusivas e Website 

para Destination Weddings. 

 Profissionais Trilíngue. 

 Estrutura com parceiros fidelizados no ramo 

do Turismo. 

ESTRUTURA 

 Profissional Facilitador exclusivo para os 

anfitriões e  os convidados. 

  Eficiência na organização da viagem. 

 Negociações e benefícios para a toda a 

logística da viagem. 

Realização de RSVP com profissional 

Concierge 

Atendimento premium aos convidados. 

 Realização dos desejos dos noivos e 

familiares. 

OBJETIVOS 
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 I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Arezzo 
PROPRIEDADE 01 - clique aqui para mais fotos 

A fantasia de possuir uma vila toscana..... à moda antiga. A propriedade em San Giustino Valdarno foi comprada em 

1993 e, desde então, vem desenvolvendo no agriturismo familiar. 

O local compreende em nada menos do que um belo vinhedo,  e adega, vastos bosques de oliveiras em meio a ciprestes 

e carvalhos, a abundância de colinas verdes, as  villas com suítes para locação, e uma vila medieval toda restaurada. A 

propriedade é enorme e parte dela é membro da Luxuosa Associação de Hotéis e Restaurantes Relais & Chateau. 

Serviços: Hospedagem e Gastronomia, Degustação de Vinhos, Jardins Italianos, Espaço Fechado para Eventos,. 

Localização: 21Km de Arezzo; 64Km  de Florença; 62Km de Siena; 235Km de Roma 

Valores de Referência: Wedding Fee a partir de 2.000 Euros | Diária da Villa , a partir de 6.300 Euros (10 quartos).  

 

https://www.flickr.com/photos/101860403@N02/albums/72157657292638915/with/20601980891/
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Florença  

PROPRIEDADE 02 - clique aqui para mais fotos 

Uma Villa situada em Impruneta, muito próxima de Florença que encanta por possuir um dos maiores afrescos já pintados 

em uma villa florentina.  Em estilo típico Renascentista, a casa fica envolta de um pátio central e também de elegantes 

jardins italianos. A propriedade possui vista para os belos campos toscanos! Magnifico! 

Serviços:  Jardins Italianos, Espaço Fechado para Eventos. 

Localização: 10Km  de Florença; 70Km de Siena; 280Km de Roma. 

Valores de Referência: Locação da Villa a partir de 3.500 Euros (Das 11h00 às 19h00 ou  das 17h00 às 02h00).  Hora 

extra com cobrança a parte. Os jardins são cobrados como extra, no valor de 500 Euros cada. 

https://www.flickr.com/photos/101860403@N02/albums/72157653322536731
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Florença  

PROPRIEDADE 03 - clique aqui para mais fotos 

Um dos mais românticos e belos locais para Casamentos a apenas alguns quilômetros do centro de Florença. Mergulhado 

entre as colinas da Toscana, e com uma varanda de tirar o fôlego, o castelo é um cenário único. 

Existem quartos no castelo que podem ser usados se for o caso, dependendo da logística do evento. As salas no interior do 

local decoradas com antiguidades e pinturas,  e a sala de inverno, são uma excelente alternativa em caso de mau tempo 

ou durante uma estação mais fria. 

Serviços: Hospedagem, Jardins Italianos, Espaço Fechado para Eventos. 

Localização:  8Km  de Florença; 78Km de Siena; 285Km de Roma 

Valores de Referência: Locação do Castelo, a partir de 3.500 Euros durante a semana das17:30 às 1:30. Durante o final 

de semana,  partir de 4.000 Euros. Hospedagem a parte. 

https://www.flickr.com/photos/101860403@N02/albums/72157635648958096
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Florença  

PROPRIEDADE 04  

Trata-se de uma luxuosa villa histórica, construída no início de 1600 e conhecida por seus magníficos jardins, A villa está 

localizada nas colinas de Florença, a cerca de 15 minutos de carro do centro da cidade, em uma posição excepcional 

com vista para o vale do Arno. O belo Jardim Italiano que faz cenário na paisagem toscana chegaram a ser estudados por 

historiadores da arquitetura e designers de jardim ao longo dos séculos.   

Serviços: Hospedagem, Jardins Italianos, Espaço Fechado para Eventos. 

Localização:  9Km de Florença; 74Km de Siena; 280Km de Roma 

Valores de Referência: Sob solicitação 
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Florença  

PROPRIEDADE 05  

Esta especial Villa estabanja beleza em seu belo e amplo jardim e deslumbra com seus salões antigos como o cenário 

ideal para eventos exclusivos. Situada nas colinas que cercam Florença, esta casa aristocrática ainda possui seu encanto 

cedo genuíno. O mobiliário original pertencente aos séculos XVII-XVIII, dos magníficos salões com seus afrescos ricamente 

coloridos, tapeçarias refinadas decorando o elegante salão de festas e um lindo terraço, onde características únicas 

podem fazer com que o seu evento torne-se inesquecível. 

Serviços:  Jardins Italianos, Espaço Fechado para Eventos. 

Localização:  15Km  de Florença; 85Km de Siena; 288Km de Roma. 

Valores de Referência: Locação da Villa, a partir de 6.500 Euros para até 150 convidados. Locação das 12:00 às 02:00, 

podendo ser extendido até às 05:00 com taxa adicional. 
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Florença  

PROPRIEDADE 06 

Este palácio oitocentista propõe uma viagem ao coração da Florença neoclássica. Dentro dos seus muros sucedem-se al-

guns tesouros arquitectônicos, um deles é a sala dos espelhos famosa por ser o mais belo salão de baile de Florença,  

O local fica em uma zona residencial, a 10 minutos do centro, com um serviço de transporte para os principais pontos de 

Florença.  O jardim de estilo Italiano que rodeia o local conta com uma piscina aquecida aberta durante o ano todo.  

Uma varanda panorâmica podendo desfrutar de uma vista maravilhosa. A propriedade conta com dois restaurante exclusi-

vos com uma culinária requintada que combina influencias tradicionais e contemporâneas.  

Serviços:  Hospedagem, Jardins Italianos, Espaço Fechado para Eventos. 

Localização:  1Km de Florença; 74Km de Siena; 275Km de Roma. 

Valores de Referência: Locação do Jardim Le Sfingi, a partir de 600 Euros para até 100 convidados. Locação do salão dos 

espelhos a partir de 2.500 Euros. 
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Florença 

PROPRIEDADE 07 

É um antigo monastério e hoje um Hotel Boutique, incrustado no topo de uma colina, entre árvores exuberantes e jardins 

com terraço, ostentando vistas incomparáveis de Florença. Com origem no século XV, a fachada da Villa é atribuída a Mi-

chelangelo. Entre e vivencie a beleza de um mosteiro renascentista.  

O hotel conta com dois bares que oferecem atmosferas distintas e um restaurante principal considerado um dos melhores 

de Florença e um restaurante a beira da piscina. 

Serviços:  Hospedagem, Jardins Italianos, Mini Capela,  espaço fechado para Eventos. 

Localização:  8Km  de Florença; 79Km de Siena;  275Km de Roma 

Valores de Referência: Sob solicitação 
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Florença 

PROPRIEDADE 8 - clique aqui para mais fotos 

Localizada na maravilhosa zona rural da Toscana, a aproximadamente 1 hora de distância de Florença, esta Villa é um 

triunfo de elegância e originalidade. Os interiores são decorados em um refinado estilo renascentista com traços moder-

nos. Os diversos terraços possuem vistas notáveis e exuberantes. Os gazebos dão o ar de um cenário muito romântico 

para celebrações ao ar livre. O local perfeito para celebrações inesquecíveis. 

Serviços:  Hospedagem, Gazebos e espaço fechado para Eventos. 

Localização:  40Km de Florença; 71Km de Siena;  311Km de Roma 

Valores de Referência: Locação da propriedade a partir de 3.500 Euros. Acomodação não incluída. (09 quartos) 

https://www.flickr.com/photos/101860403@N02/albums/72157673540381251
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Lucca 

PROPRIEDADE 09 

Uma das principais residências históricas da época Renascentista. A poucos Km do centro da cidade de Lucca, rodeada 

por outras ilustres propriedades que pertenceram a famílias poderosas e nobres de Lucca, a Villa oferece aos visitantes 

impressões de tempos passados inalterados. A Villa, completamente decorada com antiguidades da época, e o Jardim 

com nove hectares, repleto de árvores seculares e espécies raras botânicos reais, pode ser visitada durante todo o ano.  A 

Limonaia também faz parte da encantadora propriedade com espaço fechado perfeito para Congraternizações. 

Serviços:  Hospedagem, Jardins Italianos, Limonaia – espaço fechado para Eventos. 

Localização:  28Km de Pisa, 76Km  de Florença; 145Km de Siena; 358Km de Roma. 

Valores de Referência: Locação da propriedade a partir de 3.000 Euros. Acomodação não incluída. 
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Lucca 

PROPRIEDADE 10 

Uma construção de 1660 com uma arquitetura incrivel e unica na cidade de Lucca. Considerado o local com o jardim 

mais bonito da cidade. Os detalhes da casa e o jardim se traduzem em um belo cenário Barroco.  Localizada no coração 

da cidade de Lucca,  o local é aberto ao publico para visitação. Dentro da casa há um belo salão com afrescos do século 

18. O Jardim é a parte mais poética da propriedade, repleto de plantas exoticas e mediterraneas, fontes e estatuas.  A 

Limonaia também faz parte da encantadora propriedade com espaço fechado perfeito para Confraternizações. 

Serviços:  Jardins Italianos, Limonaia – salão fechado para Eventos. 

Localização:  20Km de Pisa, 80Km  de Florença; 148Km de Siena; 360Km de Roma. 

Valores de Referência: Sob solicitação 
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Lucca 

PROPRIEDADE 11 

Localizada nas colinas, a poucos quilometros do centro de Lucca, na cidade de San Pancrazio, esta é uma villas historicas 

mais prestigiada e exclusiva da provincia.  A villa é rodeada por uma grande área verde que se estende por 5 hectares 

composta com varios tipos de jardins e impressiona a variedade de árvores e plantas. 

A construção da Villa é do ano aproximado de 1590. O local é inspirado no equilíbrio,  com destaque para "cheio" e 

"vazio", o que denota a busca consciente de uma beleza renascentista marcando a harmonia das formas.  

Serviços:  Jardins Italianos, Limonaia – espaço fechado para Eventos. 

Localização:  27Km de Pisa, 77Km  de Florença; 145Km de Siena; 360Km de Roma. 

Valores de Referência: Locação da propriedade a partir de 3.500 Euros. Acomodação não incluída. 
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Siena 

PROPRIEDADE 12 - clique aqui para mais fotos 

Durante séculos o local pertenceu à família do atual proprietário, rodeado por florestas de faias, carvalhos e castanheiros, 

está situado na bela paisagem das montanhas de Siena. É possível utilizar o local para acomodação de até 10 pessoas. 

O cenário contempla a linda Capela do século XVI ao pé do castelo, também um belo jardim Italiano, uma casa de pedra 

onde é possível receber jantares e Eventos e um lindo e amplo jardim com uma magnífica vista do Castello, onde é possí-

vel realizar cerimônias ao ar livre. 

Serviços:  Hospedagem, Jardins Italianos, – espaço fechado para Eventos. 

Localização:  115Km de Pisa; 135 Km de Lucca; 65Km  de Florença; 255Km de Roma. 

Valores de Referência: A locação do Castello é feito pelas areas utilizadas. Jardim a partir de 3.000 Euros. Período das 

08h00 às 02h00, podendo ser extendido mediante cobrança de hora extra. 

https://www.flickr.com/photos/101860403@N02/albums/72157636633869203
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Siena 

PROPRIEDADE 13 

Uma Villa do Sec. XVII em estilo barroco romano, construída em 1680 por um Cardeal. Os jardins do local são reconheci-

dos como um dos mais bonitos da Itália.   Os jardins são repletos de rosas, lírios, íris, e pérgulas cobertas de vinha. Nos 

meses de primavera as glicínias cobrem as paredes Villa e se tornam passarelas em um mar de roxo. Os campos de pa-

poulas e flores silvestres contrastam com ciprestes, oliveiras e vinhas, e canteiros em forma geometricamente alinhados. 

Serviços:  Hospedagem com serviços completos, Jardins Italianos 

Localização:  117Km de Pisa; 137 Km de Lucca; 68Km  de Florença; 253Km de Roma. 

Valores de Referência: Wedding Fee a partir de 7.000 Euros | Diária da Villa , a partir de 4.000 Euros (12 quartos).  
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I T Á L I A  -  T O S C A N A  

Siena 

PROPRIEDADE 14 

Localizado em uma colina, este Hotel 5 estrelas, é um Oasis perfeito na região de Chianti. O estabelecimento ocupa uma 

vila medieval inteira, com sua velha igreja, suas adegas e o vinhedo de Chianti que o rodeia. Dentre os infinitos serviços 

oferecidos, a propriedade possui um belo centro de bem-estar, uma deliciosa e autentica cozinha mediterrânea , e uma 

adega incrível, tudo muito próximo do pitoresco povo de Chianti, que lhe vincularão para sempre com este recanto da 

Itália, cheio de luz . 

Serviços:  Hospedagem, Igreja, limonaia, e espaço fechado para Eventos. 

Localização:  80Km de Florença; 20Km de Siena;  230Km de Roma 

Valores de Referência: Sob solicitação. 
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