Casamento Temático Elvis Presley - Las Vegas
DESCRITIVO
Diretamente de Las Vegas para Gramado, trazemos para ser o seu mestre de cerimonia ele: Elvis Presley!
Somos suspeitos para falar de nosso tema preferido, que apresenta como cerimonialista o cover de um dos melhores cantores, músicos e
atores de todos os tempos.
Já imaginou ele cantando e dançando para os noivos? Incrível né? “Just a hunk, a hunk of burning love”
Nesta versão o Rei do Rock celebra a cerimônia com mais dois bailarinos, fazendo com que o seu casamento seja divertido e com muito
amor envolvido! Você e seu par irão, sem dúvidas, amar!
-------------------------------------O casamento estilo Las Vegas começa a funcionar no Brasil na romântica cidade de Gramado, as duas capelas compõem um cenário com
um magnífico jardim e uma carruagem estilo Cinderela. As celebrações acontecem diariamente das 09h às 21h e o casal pode optar pelos
temas: Elvis, Romântico, Anos dourados, Medieval e Temas de Filmes. Podem ser realizados também pedidos de casamento e renovação de
votos.
Ocorre todos os dias.
O que está Incluso:
Coquetel de boas-vindas, celebração do casamento conforme tema escolhido, cerimonialista, fotógrafo, certificado do amor, maquiagem
básica e consultor Stylist.
Não incluso:
Chegada em carros de luxo, figurinos, cabelos e maquiagens especiais, alianças, buque de flores, fotos, filmagens e figurantes com
fantasias.
Tempo de duração:
Entre recepção, preparação e cerimonia a atividade terá duração de 1h.
Programação (Horários, descrição, local de partida e de chegada)
Funcionamento: Abertos das 09h às 21h, com a realização de cerimonias a partir das 13h.
Localização:
Avenida das Hortênsias, 765 - Bairro Bavária - Gramado
Detalhes técnicos:
Todos os participantes da cerimonia são pagantes, com exceção dos convidados.

Valores Adicionais
- Buque de Flores | R$ 40,00 cada
- Convidado SEM FANTASIA | R$20,00 cada
- Convidado vestido à caráter do casamento com nossas fantasias | R$ 40,00 cada
- Album com 20 fotos | R$ 280,00
- Cabelos e maquiagem especiais indicação ao salão proximo.
- Alianças de R$22,50 ate R$59,90
- Ferrari R$ 1.800,00 e Porsche R$ 890,00

Cancelamentos
Antecedência de 07 (sete) dias, multa de 20% sobre o valor dos serviços jurídicos.
Antecedência de 06 (seis) ou menos dias, multa de 100% sobre o valor de serviços jurídicos.
Para períodos importantes como, Julho, Natal Luz e Congressos, a multa será de 100% sobre o valor total da venda, independente
dos prazos antecedência.

Funcionamento:
Abertos das 09h às 21h, com a realização de cerimonias a partir das 13h.
Duração:
Entre recepção, preparação e cerimônia a atividade terá duração de 1h
Dias em que ocorre
Todos os dias

