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Dica! Pense nos seus convidados! 
Não adianta ser só o que vocês 
gostam, porque o casamento não 
é só dos noivos.

Luciana e Gustavo
Destination wedding em Paris

“P
or que não Paris?”, é o que questionava 
Luciana toda vez que perguntavam o 
motivo dela ter escolhido a Cidade Luz 
para comemorar a união com o Gusta-
vo. A decisão pelo destination wedding 

— quando o casal viaja para trocar alianças fora 
de sua cidade — acabou sendo a melhor opção, 
segundo a noiva. “A minha família é do Rio e a do 
Gustavo, de Curitiba. Só isso já seria um impasse”, 
explica. Decisão tomada (“ele aceitou a ideia de 
primeira, assim que propus”), ela partiu para a 
prática. Após uma pesquisa na internet, encon-
trou a cerimonialista Fernanda Silva, do Wedding 
Luxe. “A Fernanda é brasileira e especializada em 
casamento na Europa. Assim que entramos em 
contato, ela me passou diversas opções de local, 
inclusive castelos”, revela. O hotel Four Seasons 
George V foi o escolhido para a cerimônia e a festa 
do casal, entre seus 90 convidados.

Foram apenas seis meses de organização. “O 
hotel tem um pacote com diversos serviços e uma 
área especial para cuidar de casamentos. Fizeram 
uma proposta de decoração, menu e bebidas para 
nós”, frisa a noiva, que adorou a praticidade. “Acho 
muito mais fácil, porque são poucos fornecedores. 
Aqui no Rio há uma variedade grande e a noiva 
fi ca cheia de dúvidas”, opina. Ela optou por um 
jantar à inglesa para servir aos convidados. “A ideia 
era um casamento confortável. Foram noventa 
pessoas com local marcado, mapa na entrada, e 
ainda tive o cuidado de separar as mesas por quem 
tinha afi nidade”, revela. O carinho também foi 
visto em detalhes da decoração, como os places 
cards que marcavam as mesas. “Nomeamos com 
os pontos turísticos do Rio, como Maracanã, 
Corcovado, Ipanema e Cristo Redentor”, expli-
ca. “Foi a primeira vez que nossas mães foram 
a Paris, a primeira vez também do meu irmão, e 
uma grande oportunidade para amigos viajarem 
juntos. Tinha que haver esse cuidado”, comenta 

Juliana, que acrescenta: “Alguns convidados foram 
para Berlim, Roma e Amsterdam, motivados pelo 
nosso casamento”.

Serviços como cabelo, maquiagem e fotografi a 
Luciana escolheu à parte. “A cerimonialista me 
encaminhou quatro opções de fotógrafo. Gostei 
do trabalho do David (Bacher) porque é mais 
descontraído, artístico e menos posado”, ressalta. 
O bufê recebeu atenção especial. “Fizemos ques-
tão de degustar o cardápio e fomos a Paris antes 
especialmente para isso. Escolhemos todos os 
pratos e a harmonização dos vinhos”, relata. Para 
reforçar o clima intimista, música “francesa e bossa 
nova” durante o jantar. “Em seguida, pedi para 
mudarem a luz do ambiente e começamos com 
o clima de boate. Escolhi música por música. No 
início, canções relacionadas a nossa vida, e depois 
muito som brasileiro, como Monobloco, Skank, 
rock nacional...”, relembra.

A noiva destaca alguns momentos marcan-
tes. Um deles foi a chegada à cerimônia. “Foi 
simbólica, porque é burocrático casar na França. 
Acabou sendo uma troca de votos. Mas as pessoas 
se surpreenderam quando quebramos o protocolo 
e entramos juntos, eu e o Gustavo, ao som de um 
soprano e seu violão”, afi rma. A leitura dos votos 
também emocionou. “Ele fi cou brincando que não 
havia escrito nada. Mas no dia apareceu com três 
páginas de texto”, comemora. “Eu adorei a alegria 
das pessoas. E acho que acabamos dando um pre-
sente para nossos convidados. A gentileza com que 
fomos tratados, a boa recepção e a cordialidade 
de todos os envolvidos, com certeza, fi zeram a 
diferença. Tudo perfeito”, fi naliza.
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Vestido e véu: La Sposa.
Grinalda e joias: Day Luxe.
Cabelo e maquiagem: Maë Haute Coiff ure.
Sapato: Benjamin Adams.
Alianças: Tiff any & Co.
Buquê: Four Seasons George V.
Roupa do noivo: terno Casa Alberto e gravata Hermès.
Roupa das mães dos noivos: a mãe da noiva vestiu 
Helen Morley e mãe do noivo, Roberto Cavalli.
Roupa das damas de honra: Alexia Designs.
Local da cerimônia e da festa: Four Seasons George V, 
em Paris, França.
Cerimonial: Fernanda Silva, do Wedding Luxe.
Decoração e flores: Four Seasons George V.
Música: Elegy Quatuor.
Som e iluminação: Mix - Events.
DJ: Laurent Batiste.
Bufê: Le Cinq.
Bebidas: champanhe Veuve Cliquout, uísque Johnnie 
Walker Red Label, vinho tinto Les Chaux de FontBonau, 
vinho branco J.P. Droin, e coquetéis diversos, fornecidos 
pelo hotel. 
Bolo e chocolates: Four Seasons George V.
Doces: Ladurée.
Fotografia: David Bacher.
Convites e places cards: By Ellison.
Save the date: A2 Comunicação.
Caligrafia: Deise Caligrafa.
Lembrancinhas: Petit Trésor.
Lista de presentes: H.Stern e Trousseau.
Número de convidados: 100.
Noite de núpcias: Four Seasons George V.
Lua de mel: Saint Barths, pela Portofi no.
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Para agradar aos convidados, que viajaram de longe para acompanhar o casamento, Luciana encomendou mimos 
especiais. Além de macarons da famosa pâtisserie francesa Ladurée, ela presenteou a todos com miniaturas da famosa 
Torre Eiff el, que recebeu uma tag com os nomes de cada pessoa. “Contratei uma calígrafa (Deise Caligrafa) e ela escreveu 
o nome de cada um dos meus convidados. Todos adoraram e compartilharam fotos do objeto em redes sociais, como o 
Facebook”, conta a noiva.  




