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de princesa

CASAMENTO

Destination wedding, cada vez mais na moda,
propõe cerimônias em cenários luxuosos como castelos,
spots carregados de história, ou praias paradisíacas
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Castelo de Chantilly, na França
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1. AS TORRES DO CASTELO DE
PIERREFONDS, NA FRANÇA; 2. CASTELO DE
LABRO, CONSTRUÍDO NO SÉCULO XVI, NA
FRANÇA; 3. O CASTELO DE CHÂTEAUDUN,
NO VALE DO LOIRE, A 130KM DE PARIS.
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tire a primeira pedra a mulher que nunca
sonhou em se casar num castelo com um
vestido de princesa, ser levada ao altar em
uma carruagem com cavalos brancos e,
claro, last but not least, com um príncipe
vestido à caráter? A fantasia de menina pode se tornar
realidade. Muito na moda, o destination wedding casamento longo que acontece fora do país - leva os
casais a procurarem locais inusitados para a data. Entre
os destinos mais procurados pelos brasileiros, estão a
França, Uruguai, Caribe, Portugal e Itália, que oferecem
boas opções com a combinação de familiares, amigos
e paisagens de tirar o fôlego. “Esse tipo de união cresce
muito no Brasil, e de cada dez pedidos que recebo,
quatro são para castelos”, revela a wedding planner
Simone Tostes, fundadora da empresa Aonde Casar
(aondecasar.com.br), que propõe 14 países e 85 espaços
diferentes aos noivos.
Os cinco destinos mais procurados pela empresa de
Simone são: as praias do Caribe (St. Barth, Barbados e
Riviera Maya) e do Brasil (Trancoso em primeiro lugar); os
castelos europeus, sobretudo na Itália, França e Portugal;

e as cidades de Paris (hotéis com vista para a Torre Eiffel),
Rio de Janeiro e Las Vegas. O preço? Um casamento para
150 pessoas em St. Barth, com quatro noites, cerimônia,
welcome party, festa e passeio de barco custa em torno de
300 mil euros. Ou a Penthouse do Four Seasons George
V em Paris, que cobra 22.500 euros por dia para uma
cerimônia com 20 convidados, fora o bufê, decoração etc..

VANTAGENS DE SE CASAR FORA DO PAÍS
O que motiva esses casais a procurarem outro país? “Com
os dias corridos e a falta de tempo, a ideia de combinar
cerimônia e uma viagem bacana agrada as pessoas”, conta Simone, que soma mais de quinze anos no mercado.
“Uma das maiores reclamações que recebo dos casamentos convencionais é que a festa passou muito rápido,
o que não acontece nesse caso: aqui temos a welcome
party, cerimônia e uma grande festa”, explica a conselheira, que passou dois anos viajando e pesquisando locais
fora. “Minha empresa só existe há dez meses e pedidos
de orçamentos é o que não falta”, festeja. “Meu próximo
casamento será no Castelo de Óbidos, em Portugal. Será
um mini wedding encantador”, adianta.
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CELEBRIDADES
QUE CASARAM EM CASTELOS

◆ ANGELINA JOLIE & BRAD PITT:
Château de Miraval, na França
◆ EVA LONGORIA & TONY PARKER:
Château de Vaux le Vicomte, na França
◆ KIM KARDASHIAN & KANYE WEST:
Château de Versailles, na França
◆ HALLE BERRY & OLIVIER MARTINEZ:
Château des Condé, na França
◆ KATIE HOLMES & TOM CRUISE:
Odescalchi, na Itália
◆ ROD STEWART & PENNY LANCASTER:
Villa Durazzo, na Itália
◆ MADONNA & GUY RITCHIE:
Skibo, na Escócia
◆ VICTORIA ADAMS & DAVID BECKHAM:
Luttrellstown Castle, na Irlanda
◆ PIERCE BROSNAN
& KEELY SHAYE SMITH:
Ashford Castle Hotel, na Irlanda
◆ PAUL MCCARTNEY & HEATHER MILLS:
Castle Leslie, na Inglaterra
◆ WILL SMITH & JADA PINKETT:
The Cloisters, nos Estados Unidos
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4. A NATUREZA FAZ PARTE DO CENÁRIO DO CASTELO
D’ANGERS, NO VALE DO LOIRE; 5. O SOFISTICADO CASTELO
DE LABRO, NOS PIRINEUS, NA FRANÇA; 6. EVENTO NO
PARQUE DO CASTELO DE CHANTILLY, NA FRANÇA.
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GRANDES RECEPÇÕES X MINI
WEDDINGS: PREÇOS CONVIDATIVOS
E as tarifas de uma união gringa valem a pena? Se esse for
realmente o seu sonho, pode preparar o bolso: as cerimônias
em castelos não custam menos de 70 mil euros para uma
média de 50 pessoas, segundo a planificadora de casamentos
Gabriela Carvalho Dias, a Lela, da Lela Eventos (lelaeventos.
com). “Mesmo assim, uma média de seis uniões de brasileiros
acontecem na Europa por mês durante a alta estação”, detalha
ela, também há mais de quinze anos no mercado.
Por outro lado, os mini weddings - cerimônias com até 20 convidados - são muito vantajosos se comparados com os brasileiros. “Preços são relativos porque variam de acordo com o
desejo dos noivos. Mas as pequenas cerimônias fora do país
valem a pena. Os preços podem chegar a somente 60% do
valor que se gasta no Brasil”, conta Simone.
E uma festa para 200 pessoas? “Nesse caso, os preços são
iguais aos nossos, com a diferença dela acontecer em um paraíso e com tudo de melhor!”, justifica. “Uma festa no famoso
Castelo de Chantilly - onde aconteceu o casamento de Ronaldo Nazário e Daniella Cicarelli - custa, em média, entre 2 e 6 mil euros de aluguel. Adicione a decoração, que sai
entre 800 euros e 2 mil euros; e o jantar, se for simples, 100
euros por pessoa, ou mais gastronômico, 250”, detalha Simone. E completa: “E ainda dá para incluir um coquetel por 60
euros por pessoa e DJ a partir de 500”.
A grande vantagem de um destination wedding é que os noivos não ficam presos aos fornecedores. No Brasil, os espaços

Castelos

para festas exigem seus próprios fornecedores (bufês, floristas, etc.), que cobram preços altíssimos. No exterior, são os
hotéis e castelos que fornecem tudo, mas os noivos são livres
para trazer gente de fora. E a segunda opção sai muito mais
barata. É o caso dos fotógrafos brasileiros Fábio Ferreira
e Vinicius Matos (premiados por agências internacionais
de casamento) que foram contratados para registrar a cerimônia de um casal de estrangeiros no Château de Varennes,
no sul da França. “A experiência foi inesquecível: o noivo era
da Costa do Marfim, e a noiva, de origem persa. Eles se conheceram em Los Angeles e resolveram se casar no sul da
França”, conta. “Levaram a fotografia e a filmagem do Brasil,
e o maître, da Alemanha: uma grande mistura de raças e culturas”, detalha Fábio. A cerimônia reuniu 60 familiares e amigos vindos de doze países diferentes, entre eles, africanos,
americanos, árabes, europeus, asiáticos.

EM TERRA BRASILIS

CASTELOS DE SONHO

MUNDO MÁGICO DE DISNEY
Mas se o seu desejo é se casar em um castelo, chegar
com toda a pompa numa carruagem de Cinderela, e ainda
ter Mickey e Minnie como padrinhos, procure o Disney
Weddings (disneyweddings.com), que já realizou mais de
20 mil casamentos. É isso mesmo que você leu: é possível se
casar na Disney! Nos parques, há dois tipos de cerimônias:
as íntimas, com oito convidados, ou as maiores. As tarifas?
Um pouco salgadas: um programa para cem convidados
começa em US$ 30 mil, fora hospedagem e passagens. t

ÁREA EXTERNA DO CASTELO DO BATEL, EM CURITIBA
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Uma boa ajuda para quem busca cenários bucólicos é o
Logis d’Exception (logis-exception.com), rede que propõe
o aluguel de castelos franceses. O Château Labro, nos
Pirineus, construído no século XVI, com quatorze quartos mais um apartamento e uma cabana abrigada em carvalhos
centenários -, spa e sauna, é um bom exemplo de luxo
acessível: o aluguel de um fim de semana em baixa estação
pode sair por menos de 6 mil euros. No Brasil, a CC Hotels
(cchotels.com.br) é a representante oficial do Centre des
Monuments Nationaux, responsável pelo aluguel de castelos
franceses incluindo bufê, decoração, fotógrafo e outros
detalhes. Monumentos como a Chapelle Expiatoire - Square
Louis XVI, em plena Paris, acolhe pelo menos um casamento
por semana. Próximos da capital, os Château d’Angers e
Châteaudun, no Vale do Loire, e o Château de Pierrefonds,
em Oise, na opinião de Christiane Chabes, diretora da
CC Hotels, “o castelo mais glamuroso da França”. “Ele é
muito pomposo porque reúne a arquitetura das épocas
medieval e renascentista, além de conservar a decoração
dos apartamentos imperiais. É inspirador!”, define.

ÁREA DE RECEPÇÃO DO MESMO CASTELO

Para quem não quer sair do Brasil, há uma ótima
opção no sul do país, em Curitiba, o Castelo
do Batel (castelodobatel.com.br). Inspirado
na arquitetura dos castelos da região do Loire,
na França, o monumento conta com uma área
externa com terraço e jardim, pavimento com
área para festas, dois salões, salão da noiva
e espaço para fotos. Ele foi tombado pelo
Patrimônio Histórico do Paraná em 1974.
Outra ideia para um casamento chique em
terras brasileiras é o Castelo de Itaipava
(castelodeitaipava.com.br), construído em
1920 em Petrópolis. Com 42 cômodos, entre
19 quartos e diversos salões, ele é inspirado
nos castelos renascentistas e comporta mais
de 800 convidados.

A N UÁ RI O CA R A S N O I VA S

39

