
MINI-WEDDING A DOIS EM PARIS 

A Wedding Luxe organiza mini weddings a dois para aqueles que buscam uma 

casamento intimista em uma das cidades mais românticas do mundo: Paris. 

Uma experiência inigualável que começa com os preparativos da noiva 

seguido de uma cerimônia simbólica inesquecível e fotos para eternizar este 

momento único. 



	

. Uma coordenadora para lhes acompanhar 

durante todo o dia 

.  Maquiagem e cabelo no próprio hotel  

.  Um bouquet dos seus sonhos 

. A cerimônia simbólica aos pés da Torre 

Eiffel 

.  Troca de alianças e troca de votos 

. Lindas fotos desde o making of até 

o final da sessão de fotos em 

diferentes pontos da cidade 

. Transporte para a cerimônia e 

durante todo o ensaio fotográfico 

.  E todo o know-how da Wedding 

Luxe na organização de sofisticados 

destination weddings na Europa 

também em seu mini-wedding a dois 

em Paris 

O QUE OFERECEMOS NO MINI-WEDDING A DOIS EM PARIS 



1. Qual o diferencial da Wedding Luxe? 

O tratamento que damos aos nossos clientes e o fato de termos sido pioneiros em 

adaptar o mini-wedding a dois em Paris para a clientela brasileira. 

2. E possível realizar uma cerimonia religiosa católica em nosso mini-wedding a dois ? 

Oferecemos assessoria para a realização de casamento religioso somente em um 

Destination Wedding com convidados. Para o mini-wedding a dois em Paris realizamos 

apenas cerimônias simbólicas. 

 3. O que é uma cerimônia simbólica? 

Uma cerimônia que não tem valor legal 

nem religioso. 

4. Quem celebra a cerimônia simbólica? 

Um dos coordenadores da Wedding 

Luxe. 

5. Como é a cerimônia? 

Ela dura 20 minutos e inclui um discurso 

da celebrante, troca de alianças e troca 

de votos. 

PERGUNTAS FREQUENTES 



 6. Como é feito o discurso? 

Entramos em contato com os noivos e 

organizamos um texto que vai 

surpreender os dois. 

7. Há mais surpresas reservadas para o 

nosso casamento a dois em Paris? 

Sim, muitas. Os noivos terminam a 

sessão de fotos extremamente felizes 

e com vontade de repetir tudo 

futuramente numa renovação de 

votos. 

PARA VOLTAR AO MENU PRINCIPAL 

CLIQUE NO LOGO ABAIXO 
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