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Tendência atual, o destination wedding (casamento realizado em 
cidade ou país diferente da origem dos noivos) é um sonho para 
poucos. Ao menos quando concretizado em grande estilo, como 
é o caso dessas bodas concebidas por Fernanda Silva, da Wedding 
Luxe, para um casal de brasileiros que vive em Paris. Apaixona-
dos pela cidade, eles optaram por uma cerimônia dentro de um 
barco privativo sobre as águas do Rio Sena, tendo como cenário 
as emblemáticas paisagens da capital francesa, um dos grandes 
trunfos do evento. Procurando atender ao anseio dos noivos sem 
descaracterizar os hábitos locais, a decoradora soube criar uma 
cenografia naturalmente requintada para os 80 convidados des-
locados do Brasil. Mais que isso, driblou com desenvoltura limita-
ções como a composição de arranjos florais, item pouco usual nos 
casamentos parisienses, recorrendo a um mix elegante de flores 
brancas e verdes. A estrutura em madeira escura e aparente do 
barco, com seu carpete em tons de preto e bege, foi determinante 
na opção por um visual clássico para as três ambientações prin-
cipais: o andar superior para a cerimônia e a área inferior que re-
cebeu o jantar sentado e a pista de dança. Para reafirmar a opção 
pelo clássico, foram usados candelabros com cordões de cristal, 
velas, cadeiras antigas e tecidos em variações de bege nas mesas 
e cortinas. Simbólica, a cerimônia aconteceu ao pôr do sol de Pa-
ris, tendo como pano de fundo a catedral de Notre Dame, seguida 
de coquetel e jantar animado por uma banda de jazz quando já se 
acendia a Cidade Luz. Quem pode querer mais?
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O que fez a diferença
– Da cerimônia ao final da festa, o barco privativo navegou pelo Rio Sena, permitindo apreciar a magnífica visão da arquitetura parisiense.

– Depois das bodas simbólicas, o andar superior do barco abriu espaço para o coquetel ao som de uma banda de jazz.

– Enquanto isso se podia apreciar o anoitecer de Paris e o acender das luzes da Torre Ei!el no momento exato em que o barco passava 

diante do monumento.

– De maneira atenciosa, os noivos distribuíram como lembrança caixinhas de veludo com pulseiras de pérolas para agradecer a presença 

dos seus convidados brasileiros.

– Os convidados foram brindados ainda com atração especial: um artista plástico reproduzia suas silhuetas em papel preto, reproduzindo 

arte típica das ruas de Montmartre.

ACOMPANHANDO A ESTRUTURA E REVESTIMENTOS DO BARCO, 
tons de marrom, bege e preto coloriam os detalhes da decoração. As toalhas 
das mesas e seus guardanapos eram fêndi, destacando os arranjos florais que 
privilegiaram as rosas, orquídeas e hortênsias brancas, dill e ainda hortênsias 
esverdeadas. A iluminação em tonalidade âmbar contribuiu fortemente para 
o aconchego da festa e de seus ambientes. 
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SOBRE O BOLO, UMA PIÈCE MONTÉE 
FEITA EM FORMATO DE CONE COM 
OS FAMOSOS MACARONS LADURÉE, 
sabor caramelo, exibia no topo os bone-
quinhos dos noivos. Enquanto os guar-
danapos beges recebiam fitas pretas, os 
bem-casados, dispostos ao lado, invertiam 
a combinação de cores, com embrulhos 
pretos ensejados por laços beges. A refinada 
gastronomia local não podia faltar, com 
direito à degustação da saborosa variedade 
dos queijos franceses.

Cardápio
Entrada. Bacalhau fresco com legumes crocantes 

e creme de atum. Prato principal. Confit de carne, 

polenta cremosa e cogumelos gourmet. Sobremesa.

Torta mil folhas com creme salteado de dragées de 

rosa moído, acompanhado de sorvete de rosas.

Fornecedores
Wedding Luxe (decoração, cerimonial e assessoria)

wedding-luxe.com

Gabriela Alves (fotos)

gabialves.com

Ladurée (cone de macarons) 

laduree.com

Speciale per Voi (cabides personalizados) 

specialepervoi.com.br


