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Com cenários dignos das histórias 
de Charles Perrault, os destination 
weddings na Europa triplicaram entre os 
casais brasileiros nos últimos cinco anos 
POR MANOELA CESAR
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Que tal casar em um misto de hotel e palá-
cio cinco estrelas em Paris? Ou ao ar livre, 
numa plantação de lavandas na Provence? 
O conceito de casamento está mudando no 

imaginário dos brasileiros, e uma cerimônia memo-
rável já não precisa mais ser sinônimo de celebra-
ção grandiosa, à noite e na igreja, seguida de jantar 
imponente para muitos convidados. Com os noivos 
assumindo cada vez mais a responsabilidade de suas 
festas – inclusive a financeira –,  o casal ganha asas, 
literalmente, para alçar voos mais distantes.  As ce-
rimônias podem ter formatos intimistas e com uma 
ambientação criativa, refletindo a identidade dos 
noivos em cada detalhe.  

França, Itália, Inglaterra e Portugal estão entre os 
países mais procurados pelos brasileiros em seus 
destination weddings. Propulsores da tendência, redes 
sociais como Pinterest e Instagram revelam inspi-
rações bucólicas de cerimônias realizadas em praias 
paradisíacas, vinícolas ou nos deslumbrantes jardins 
de castelos no sul da França.  

Segundo a wedding planner Fernanda Silva,  funda-
dora da Wedding Luxe (www.wedding-luxe.com) – uma 
das primeiras empresas especializadas em casa-

mentos de brasileiros na Europa –, as celebrações 
nesses moldes triplicaram de cinco anos para cá.  
Radicada na Suíça, ela oferece não só uma curadoria 
de locações encantadoras e indicações dos melhores 
fornecedores, como assina o design da festa. Colocada 
na ponta do lápis, a opção pode compensar bastante:  
gasta-se € 1. 000 por convidado. Ou seja, com R$ 150 
mil é possível fazer uma festa de luxo na Europa 
para 40 convidados.  Outra vantangens de se casar 
fora da cidade de origem é poder reduzir a lista de 
convidados aos mais próximos, além de fazer uma 
cerimônia mais informal. 

Fernanda trabalha para que cada detalhe mostre a 
importância da celebração. Ela já emocionou convi-
dados ao organizar uma queima de fogos na hora em 
que os noivos cortavam o primeiro pedaço do bolo, 
diante de um castelo digno dos contos de Perrault, e 
ao contratar uma soprano italiana para cantar em um 
terraço, com vista incrível de Roma.  Mas o impacto 
também pode estar nos detalhes, como o menu com 
impressão ultrassofisticada.  

Cada destino tem suas peculiaridades. Na Itália, 
a decoração floral tem grande importância; na 
França, o principal foco é na alta gastronomia. Seja FO
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Costa Amalfitana
qual for a locação, os brasileiros não dispensam 
algumas tradições daqui, como a extensa mesa 
de doces e o bolo. “Busco sempre opções locais. Na 
França, uso as mini gourmandises, da Ladurée e da 
Fauchon”,  conta Fernanda.  

Do Brasil, as noivas podem resolver cada etapa 
dos preparativos via Skype ou WhatsApp. Foi assim 
com a paulistana Camila Hiromi Hashimoto. O ob-
jetivo era fugir do casamento tradicional e oferecer 
aos seus 35 eleitos uma experiência marcante. O 
destino foi o luxuoso hotel Shangri-La, em Paris.  
Credenciais como as estrelas  Michelin de dois dos 
três restaurantes do hotel  (o francês L’Abeille  e o 

chinês Shang Pala-
ce) foram suficien-
tes para ela assinar 
contrato sem degus-
tação prévia. “Visi-
tei o hotel somente 
dois dias antes da 
cerimônia e foi tudo 
perfeito”, lembra 
Camila, cliente de 
Fernanda, que levou 
do Brasil  apenas 
itens de papelaria 
personalizada.  Ma-
las prontas?

viu crescer a procura pelo espaço. “Os casamentos europeus 
e americanos são sempre a principal fonte de inspiração dos 
noivos”, conta ela, que se casou recentemente nas terras da 
família. Superconcorrida, a vinícola-butique Laurentia, na 
Barra do Ribeiro (RS), a 40 km de Porto Alegre, tem festas 
agendadas até 2017. “Os noivos hoje querem uma alternativa 
mais pessoal aos clubes e salões”, acredita Mauricio Falke, 
diretor comercial da Laurentia. 

Para os convidados, os bônus turísticos podem ser 
imperdíveis: participar da colheita da uva e ter aulas sobre 
vinicultura em visitas guiadas, além, claro, das degustações 
de vinhos da região. Cheers!

FESTA DA UVA
Atraídos pela paisagem bucólica e pelo clima ameno, noivos 
que desejam uma cerimônia made in Brazil podem encontrar 
na serra gaúcha a combinação perfeita entre o charme de 
uma vinícola e a praticidade de se casar no próprio País. 

A wedding planner gaúcha Caroline Polly já organizou 
mais de 200 casamentos na região e credita parte dessa 
movimentação à recente melhora na qualidade dos 
espumantes produzidos no Sul. “Atendo noivos em busca não 
só da paisagem que remete à da Toscana, mas dos melhores 
rótulos nacionais”, pontua Caroline. 

No últimos três anos, a empresária Daiane Argenta, uma 
das sócias da vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha (RS), 
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