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❚ FELIZES PARA SEMPRE
Noivos buscam praias paradisíacas para realizar as tão sonhadas bodas e selar sua
união. Caribe é uma das regiões mais procuradas, especialmente por casais brasileiros
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Marcelo Carvalho e Simone Fialho escolheram Cancun

O casal Paula e Filipe, feliz por realizar a vontade de se casar ao ar livre, à beira do oceano pacífico
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Casal recebe as bênçãos nas areias quentes do Havaí

Recepção para Daniel Matos e Tatiane Fernandes, na praia de Chun’s Reef

seja mais econômico, ou faço uma
megafestaparatodososfamiliares
e amigos irem”, confessa.

HAVAÍ Para a coordenadora de ca-

samentosdaHawaiiEcoWeddings
Elaine Yamamoto, as pessoas que
procuramsecasarnaslindaspraias
havaianas são as mais desprendidasdaquelelegadodecasarnaigreja. “Os noivos que nos procuram
querem algo diferente, único, autênticoequesesintammaisàvontade.Oscasaisgeralmentesãoapaixonadosporpraia,pelanatureza,o
que torna o casamento no Havaí
mais do que apropriado”, afirma.
Assim como os casamentos na
região do Caribe, os arquipélagos
estadunidenses são maravilhosos.
Porém, para se casar no Havaí demanda um pouco mais de tempo,
mas o resultado também se torna
perfeito.“Adificuldadeécomaviagem em si, já que, como para qualquer outra localidade dos Estados
Unidos, os noivos e convidados
precisamterpassaporteevistopara entrar no país”, afirma Elaine.
Porém,noHavaí,oseventossãoce-

lebrados com, no máximo, três
convidados. “Muitos casamentos
são apenas com o casal, em uma
cerimoniaíntima.Issotambémrevelaumpoucodoperfildosnossos
casais: a privacidade. Eles querem
esse momento para eles apenas”,
afirma a coordenadora.
O aeroviário Daniel Maciel MatoseacomissáriadebordoTatiane
Cristina Fernandes, apaixonados
pela cultura havaiana, se casaram
em maio, no Havaí, na praia de
Chun’s Reef, em North Shore.
“Mesmo tendo apenas três pessoas, foi impossível pensar em outrolugartendoasmaisbelaspraias
do mundo ao redor”, conta Daniel.
Elaine Yamamoto explica que
na Hawaii Eco Weddings existem
pacotesdetodosostiposevalores,
desde o mais simples até os maiores. “Os noivos podem escolher os
acréscimos que desejam. Tudo depende da quantidade de detalhes
que queiram incluir.” A empresa
realiza também casamentos homoafetivos, já que o estado americano aceita tranquilamente a relação entre pessoas do mesmo sexo.
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Com belas paisagens em volta,
o Caribe já não é procurado somente para lua de mel pelos apaixonados.Aregiãoaindaatraioscasais, mas, agora, eles fazem a viagem para selar a união de dois corações. Nas praias magníficas, as
noivas não ligam se seus cabelos
estão um pouco bagunçados com
o sopro dos ventos, ou se a gravata
do futuro esposo não está no centrodopescoço.Éumlugarondeos
pés ficam descalços em contato
com os mais lindos cenários naturais. Vários brasileiros se deixaram
levarpelosencantosdesecasarem
uma praia paradisíaca. Depois da
comemoração, os passeios são esticadose,aísim,viramasdeliciosas
luas de mel.
Éocasodaconsultoradebeleza
Simone Fialho Pinto e do engenheiro de telecomunicações MarceloCarvalhoLeite,quesecasaram
em maio do ano passado, no hotel
Grand Park Royal, em Cancun, no
estado de Quintana Roo. Simone e
Marcelo se conheceram em Minas
Gerais, mas um tempo depois se
mudaram para a Cidade do México.ApesardeCancunestarnomesmo país onde residem atualmente,adistânciaégrande,jáqueoDistrito Federal fica localizado há 1,3
mil quilômetros e a mineira não
pensou que seria tão fácil casar no
município. “Nós dois somos apaixonadosporpraiaesemprefalávamos que iríamos nos casar em
uma. Meu marido odeia gravata e
como é meu segundo casamento,
também não poderia me casar na
igreja com ele. Sempre quando alguém me perguntava, eu respondia: ‘Vou me casar em Cancun’.
Claro que era uma brincadeira,
porque eu imaginava que seria tudo muito complicado.”
Mesmo morando no México,
Simone contratou os principais
serviços que as noivas precisam
em um casamento aqui no Brasil,
como fotografia, vestido e beleza.
“É importante para os brasileiros
contratar o serviço de fotografia
daqui, por causa da nossa cultura,
daafinidadeeharmoniaduranteo
período das fotos. Os noivos precisam ficar bem descontraídos. Um
fotógrafo de lá, é mais certo que
não fale nem a mesma língua. Então,essanoçãodecomoosbrasileiros gostam qie as imagens sejam
feitas somente por nós mesmos”,
afirma a fotógrafa Manu Antunes.
De acordo com a supervisora
do setor de lazer da Exodus Turismo, Fabiani Carmo, as praias do
exterior estão sendo procuradas
com muita frequência por brasileiros para a realização desse tipo
de evento, por causa dos preços
exorbitantes das festas no Brasil.
“Os pacotes de uma recepção nas
praias do Caribe, por exemplo, podem custar entre US$ 1,5 mil e
US$ 20 mil. Hoje, por meio das
plataformas on-line, é possível
que os clientes vejam toda a estrutura e contratem todo o serviço
dos hotéis para o casamento sem
sair de casa”, destaca.
OconsultorfinanceiroConrado
Queiróz e a nutricionista Daniela
Campos vão se casar em maio do
ano que vem e há seis meses estão
preparando o casamento para ser
realizado na mesma praia e hotel
em que Simone e Marcelo se casaram. Cerca de R$ 15 mil serão gastos somente durante a cerimônia
e a festa para os 50 convidados.
“Chegueiaorçarumafestaaquino
Brasil. Como é um momento único, escolhi mais qualidade do que
preço, e estava ficando entre R$ 40
mil e R$ 60 mil, para 200 pessoas”,
afirma Conrado. Para o consultor,
o único lado ruim de se casar no
exterior é o limite de convidados.
“Apesardequerertodasaspessoas
que amo do meu lado neste momento,nãoquerocomeçarminha
vida a dois cheio de dívidas. Ou faço algo que valha a pena, mas que
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Acesso ILIMITADO por 14 dias aos
dois parques Universal Studios Florida®
e Universal’s Islands of Adventure®, e
também ao Universal CityWalk® | até DEZ
Adultos:

A partir de: total à vista

R$ 521

Crianças (3 a 9 anos):
A partir de: total à vista

Consulte
seu agente de
viagens ou:

R$ 479

NY: 7 noites Hotel Fitzpatrick Grand
Central NYC + Traslados + City tour;
Orlando: 8 noites Hotel Holiday Inn
& Suites Across From Universal +
aluguel de carro | 20 DEZ

Adultos:

American Airlines

R$ 625

A partir de: total à vista R$ 9.953 ou
R$ 2.987 + 9x R$ 774

ORLANDO FANTÁSTICO - TEEN

FÉRIAS DE JANEIRO

13 dias/11 noites

Universal’s Cabana Bay Beach Resort com café
da manhã + Traslados + Tour de Compras +
Ingressos aos principais parques + 5 jantares
+ jogo da NBA + festa com DJ | Grupo com
guia, desde o Brasil, para MENORES
DESACOMPANHADOS | 18 JAN 2015

American Airlines LUGARES GARANTIDOS
A partir de: total à vista

12x R$ 923

R$ 11.074 ou

Destaque Turismo Estação de Turismo

31 3071 3000

16 dias/15 noites

Entrada de 2 dias aos parques
Universal Studios Florida® e
Universal’s Islands of Adventure®
por 14 dias após 1º dia de uso
+ 1 noite no Halloween Horror Nights
no Universal Studios® | até 31 OUT
A partir de: total à vista

INGRESSOS
2-PARK-BONUS TICKET 2014
UNIVERSAL ORLANDO®

NATAL EM NOVA YORK E
REVEILLON EM ORLANDO

INGRESSOS HALLOWEEN
HORROR NIGHTS®

31 3029 1688

Fly Me

12x

SEM ENTRADA
SEM JUROS
Net Travel

Benefícios dos hóspedes
Universal Orlando® Resort
• Entrada antecipada*
1 hora antes da abertura
normal do Parque
• Transporte cortesia
por todo o complexo.

E mais!
ORLANDO FANTÁSTICO - FAMÍLIA

FÉRIAS DE JANEIRO

13 dias/11 noites

Doubletree by Hilton + Café da manhã +
Traslados + Tour de Compras + Ingresso
aos principais parques + Jantar no Brio |
Guia desde o Brasil | 14 JAN 2015

Delta Airlines LUGARES GARANTIDOS

R$ 11.373 ou
12x R$ 921

A partir de: total à vista

São Gabriel

Travel Tour

31 2516 3330 31 3311 8888 31 3073 1400 31 3261 9610

Exclusivo para as agências de viagens | Rua Sergipe, 925 sl. 1401 | Belo Horizonte 31 3263-1840
MG Interior 0800 021 1840 | agencias.bhz@abreutur.com.br
Parcelamento em 10x sem juros (entrada 30% + 9 parcelas) para compras nos cartões Visa, Mastercard, Diners ou American Express válido somente para aéreo + terrestre. Orlando Fantástico: 12x
sem juros e sem entrada, para compras nos cartões Visa, Mastercard, Diners ou American Express. A promoção não contempla os pagamento feitos através de financiamento com cheques pré-datados,
boleto ou débito em conta, que continuam sendo em 10x sem juros (entrada + 9 parcelas). Preços mínimos, baixa estação em R$, por pessoa, em apto duplo standard, calculados ao câmbio referencial de
USD 1,00 = R$ 2,48 de 18/09/2014, sujeitos a variação na data do pagamento. Preços e lugares sujeitos à disponibilidade e a alterações sem prévio aviso. Taxas não inclusas. Passagem aérea com saída de São
Paulo, em classe econômica promocional. Valores dos ingressos são por pessoa. ABAV/RJ 94 | *Benefícios dos hóspedes do Universal Orlando® Resort: consulte condições específicas no site abreutur.com.br

