Casar-se no Havaí: um sonho possível

Já pensou em se casar na praia, com os pés na areia? E que tal se essa praia ficar em uma ilha
do Havaí? Casar-se no estado americano do Havaí pode ser mais simples do que os casais
imaginam. Com a popularização dos destination weddings no mundo todo, considerar seu
casamento nesse lugar paradisíaco está cada vez mais próximo da realidade dos casais
brasileiros! Muitos casais também procuram o destino para renovarem seus votos.

Os destination weddings são casamentos que aliam a cerimônia a uma viagem (lua de mel),
tornando a ocasião ainda mais inesquecível. A viagem pode ser feita apenas pelos noivos ou
também pelos familiares e convidados do casal. “É uma maneira de ter um casamento original e
único, com um orçamento mais em conta do que o de uma cerimônia no Brasil”, afirma Elaine
Yamamoto, sociaproprietária da Hawaii Eco Weddings, empresa especializada em destination
weddings no Havaí (EUA).

Muitos casais têm optado pelos destination weddings não só para um casamento diferente e
exclusivo, mas também para economizar. Apesar da alta do dólar, os casamentos no exterior
costumam ficar bem mais baratos do que os de uma cerimônia com recepção no Brasil. “Temos
pacotes a partir de $580. Tudo depende dos opcionais que o casal escolher, como fotógrafo,
vídeo, decoração mais simples ou mais trabalhada, tipos e quantidade de flores, presença ou
não de músico havaiano e dançarinas de hula etc.”, explica Elaine. O pacote mais caro da Hawaii
Eco Weddings, com todos os opcionais inclusos fica em cerca de $4 mil, aproximadamente R$
11 mil convertido em reais, o que supera o valor apenas do aluguel de muitos espaços para
casamentos nas principais capitais brasileiras.
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Discrição e praticidade

A coordenadora comercial Marcella Perocco escolheu o Havaí para se casar com o gerente
financeiro Waldyr Perocco, ambos de São Paulo (SP). Desde o início eles sabiam que queriam
que a cerimônia contasse apenas com os dois e com a filha do casal, a pequena Rafaella, de um
ano e meio. “Queríamos algo íntimo e com a nossa cara”, conta Marcella, ressaltando que
visitar o Havaí sempre foi um sonho do casal. “Até planejávamos fazer uma festa de casamento
no Brasil, mas ficamos conhecendo a Hawaii Eco Weddings por meio de uma amiga e tivemos a
ideia de incluir esse momento tão lindo na nossa viagem”, explica.

A decisão veio de última hora para a comissária de bordo Tatiane Fernandes, de Brasília (DF). Já
com o casamento civil programado para o segundo semestre com o agente de atendimento
aeroportuário Daniel Matos, veio o pedido: “quer se casar comigo no Havaí?”. A resposta foi
positiva e os passos para a organização da cerimonia durante as férias, que já estavam
programadas, foram simples. A Hawaii Eco Weddings cuidou de todos os detalhes e, até horas
antes do casamento, a noiva tomava um banho de sol tranquila em Waikiki, praia em que ficou
hospedada durante as férias no Havaí. “Foi muito prático e não me estressei hora nenhuma, o
que faz toda a diferença ao se planejar um casamento”, conta Tatiane. O noivo reforça a
facilidade que notou: “O processo todo foi muito tranquilo e saiu tudo como queríamos”,
garante.

União reforçada

Além de casamentos, as renovações de votos são muito procuradas por casais brasileiros que
desejam reforçar os votos em uma localidade exótica internacional. Seja com poucos ou muitos
anos de casados, nunca é demais dizer “sim” para a pessoa amada mais uma vez. Foi o que
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fizeram os casais Juliana Zanin e Agmar Alves e Micheline Fonseca e Cristiano Gomes, de Belo
Horizonte (MG). Amigos de longa data, os casais fizeram uma cerimônia dupla e dividiram os
custos. “Foi muito mais lindo do que imaginávamos. Uma lembrança para levar para a vida
toda”, conta Juliana.

Micheline conta que visitar o Havaí sempre foi um sonho do marido, Cristiano, e ao programar a
viagem para o início de 2015, a ideia da renovação dos votos logo surgiu. “É um destino muito
aclamado no mundo todo e chegamos à conclusão que reforçar o nosso compromisso por lá
seria uma ótima ideia”, afirma. Começaram então a pesquisar e, ao compartilhar a ideia com o
casal de amigos, acabaram ganhando aliados para a renovação dos votos. “Ter os amigos
conosco nessa ocasião tão linda deixou a cerimônia ainda mais especial e marcante. A
companhia, o cenário, a energia, nada poderia ter sido mais perfeito”, garante Micheline.

Serviço VIP para casais brasileiros

Para atender melhor os casais que viajam do Brasil para o Havaí para se casarem ou renovarem
seus votos, a Hawaii Eco Weddings se prontifica a tornar esse sonho uma realidade com o
máximo de praticidade para os noivos. As coordenadoras de casamento são brasileiras, o que
facilita a comunicação durante o processo de organização da cerimônia e, é claro, durante o
evento. “Se o casal não falar inglês e optar pelo celebrante havaiano, fazemos a tradução
durante todo o evento e acompanhamos a noiva durante a sessão de maquiagem e cabelo”,
explica Elaine, tudo para deixar os noivos mais seguros e à vontade nesse dia único em suas
vidas.

Outro benefício importante é que a empresa é parceira da Hawaii Eco Divers, companhia
especializada em passeios e mergulhos no Havaí, então o casal tem várias facilidades para
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fechar todo o pacote de atividades turísticas que fará durante sua viagem no Havaí, incluindo
reservas em hotéis e restaurantes. “Nossa intenção é facilitar a vida dos nossos clientes, para
que eles aproveitem não apenas a cerimônia, mas toda a viagem pelo Havaí com o máximo de
conforto e tranquilidade. Tem noiva que toma sol na praia até o último minuto antes de se
arrumar para a cerimônia, tamanha a tranquilidade”, garante a coordenadora de casamento.
“Estamos aqui para tornar o sonho dos casais em realidade e isso envolve toda a viagem”,
completa.

Personalização e originalidade

A Hawaii Eco Weddings é especializada em cerimônias de casamento no mais genuíno estilo
havaiano, ou seja, baseadas em tradições milenares da cultura polinésia. A empresa parte do
pressuposto de que se o casal deseja um destination weding no Havaí, ele deve ser executado
com fidelidade aos costumes locais. O uso de flores naturais nativas para a decoração, buquê,
colares e haku (tradicional arranjo de cabelo havaiano) é um diferencial essencial para a
autenticidade e beleza da cerimônia.

Outro cuidado da empresa é com a personalização do casamento, para que tudo tenha a cara
dos noivos. A coordenadora Elaine mantém contato direto com os noivos (na maioria das vezes
a noiva) durante todo o planejamento do evento para a definição dos detalhes. “Fazemos
reuniões via Skype e a troca de e-mails é constante, tudo para que saia como o casal sonhou”,
conta.

Hawaii Eco Weddings - www.casamentonohavai.com
E-mail: hawaiiecoweddings@gmail.com

Fonte de referências

Pensando em cada detalhe, a Hawaii Eco Weddings criou um blog para inspirações de
casamentos na praia e informações sobre o Havaí. Confira imagens de tirar o fôlego e muitas
dicas sobre o paraíso havaiano: casamentosnohavai.blogspot.com.br.

Para mais informações sobre destination weddings no Havaí:

www.facebook.com/casamentosnohavai
www.casamentonohavai.com
casamentosnohavai.blospot.com

Solicite mais informações pelo e-mail: hawaiiecoweddings@gmail.com
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