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 Entenda se você é o tipo de noiva para um destination wedding!

Para começar, pergunte a si mesma se o seu sonho é se casar em

um local aberto; se você não é apegada às tradições; se tem como

objetivo aproveitar vários dias ao invés de ficar preocupada com os

mínimos detalhes... temos certeza que pelas respostas você já sabe

se tem ou não esse perfil, correto? Então, sigamos em frente!

Dica 1
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Dica 2

  Economize sem perder a elegância! Ao contrário do que muitas

pessoas pensam, investir em um destination ou elopement

wedding pode sair bem mais em conta do que um simples

casamento no Brasil. Mesmo considerando a moeda local é

possível sim realizar o seu sonho!
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Dica 3
 Considere as ilhas gregas, Santorini e todas as suas particularidades!

O que queremos dizer com isso? Que apesar do cenário

surpreendente, estamos falando de uma ilha vulcânica, construída

em encostas e penhascos onde tudo chega por meio de barco ou

avião. Pensando nisso, é importante contar com a dificuldade de

acesso e logística para todo e qualquer detalhe extra que quiser

contratar!
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Dica 4
 Seja flexível! Muitas noivinhas idealizam uma coisa e depois mudam

de ideia por conta do orçamento maior ou menor. Santorini inteira é

maravilhosa! Às vezes o lugar que você menos espera é justamente

aquela paisagem que vai te conquistar! Esteja aberta à sugestões e,

principalmente, confie na orientação das pessoas que conhecem bem

a ilha. Se estiver em boas mãos tenha a certeza que seu dia será

inesquecível!
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Dica 5
  Seja minimalista! Quem já foi noiva sabe que a gente surta com

milhares de itens maravilhosos para levar na mala, não é verdade? Mas

acredite, o ponto alto já é ter chegado em Santorini. Considerando as

dicas anteriores você vai perceber que, inúmeras trocas de vestidos e

acessórios por exemplo, será quase que inviável. Nesse quesito nossa

dica é: seja relax e aposte em um vestido elegante e atemporal para

fazer lindos registros dessa data tão especial!
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Dica 6
  Importantíssimo! Escolha a época certa do ano e considere o clima

local. A Grécia tem climas diferentes em cada lugar. Em Santorini,

especificamente, existem duas estações bem definidas: inverno e

verão. O inverno é frio, chuvoso e com muita neblina. Sendo assim,

opte pelo período à partir da segunda quinzena de abril até à

segunda quinzena de outubro. Por mais que você queira se casar em

alguma data que seja no inverno não vale a pena arriscar!
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Dica 7
  Escolha bem o local para realizar seu casamento em Santorini! Dica de

especialista: atente-se ao fato de que a cerimônia que você deseja

pode ser em um espaço e a recepção em outro extremo da ilha. Diante

disso, lá se vai 1h de traslado de um lado para o outro. Sem contar que

alguns espaços têm horários específicos para casamento com (X)

número de convidados; outros só podem ser fechados com o próprio

menu, entre outras políticas internas que variam de local para local.

Sendo assim, tire suas dúvidas mas, sobretudo, pergunte!
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Dica 8
  Conte com as despesas extras! Nós, da Casamento em Santorini conseguimos evitar

algumas “armadilhas” no caminho, como por exemplo, deixamos claro para todas as

nossas noivinhas que o valor do VAT (imposto grego) já está incluído e se você vai

precisar de algum seguro extra etc. Todas as informações são passadas de forma

clara desde o início do nosso atendimento. No entanto, vale considerar outros

pontos que podem ser os vilões dessa conta que não fecha. Por exemplo, você cotou

uma festa para 50 convidados e posteriormente sua lista aumentou para 100

convidados, isso significa que você terá que arcar com esses custos. Outra armadilha

é o valor do euro, muitas pessoas acabam deixando para fechar a viagem ou outros

itens mais pra frente e acabam tendo esse inconveniente durante o processo.
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Dica 9
  Considere o ritmo de Santorini. Você certamente já deve ter passado por alguma

situação ou viagem em que o tempo parece não passar. Pois bem! Em Santorini isso

acontece e muito! Durante o inverno inúmeros locais fecham, enquanto no verão os

negócios funcionam à todo vapor, sete dias por semana quase 24h por dia.   Tudo

isso pra dizer que, atraso de e-mail não significa falta de organização ok?

Precisamos “respeitar” o ritmo em que as coisas acontecem na ilha. Sendo assim,

não se desesperem por conta dos prazos ou ordem de fechamentos com os

fornecedores, tenham calma e confiem na expertise da nossa equipe!
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Dica 10
  Aceite a natureza da ilha de Santorini! As areias são negras, as

pedras vulcânicas, os penhascos são maravilhosos e ainda temos

um vulcão ativo mas, a característica mais marcante da ilha é sem

dúvida o vento. É normal ventar. Por isso é tão importante

considerar o modelo do vestido, o tipo de véu, o penteado. O

mesmo acontece quando o assunto é a décor, alguns projetos são

impossíveis de serem executados justamente por conta do vento.

19



Fo
to

s 
Li

fe
cl

ic
ks

 S
tu

di
o

20



Dica 11

  Confie na ajuda de quem você escolher aceitar / contratar!

Quanto mais especialistas melhor, afinal, só uma equipe com

conhecimento e expertise será capaz de te orientar nos

aspectos positivos e, principalmente nos aspectos negativos.
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Dica 12
  Ajuda aos convidados! Além de todos os preparativos para o seu

grande dia, a equipe da Casamento em Santorini também terá o

maior prazer em assessorar seus convidados, seja com relação à

viagem, lugares, passeios, voos e até mesmo reservas. Sabemos o

quanto esse momento é importante e queremos que seus amigos e

familiares se sintam queridos e seguros ao escolherem as melhores

opções para compartilharem esses dias de pura emoção!
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Dica 13

  O mais importante é saber o que você quer! Faça uma lista

must have (tem que ter!) e uma lista nice to have (gostaria de

ter!) ponderando suas expectativas e priorizando sua verba!
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Dica 14

  Converse muito com o seu noivo e vice-versa para acertarem

todas as escolhas. Se mais alguém for ajudar financeiramente

avalie até que ponto terá que considerar essa opinião. O

importante é entrar em comum acordo e respeitar os seus

sonhos, sempre! 
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Dica 15

 Una o casamento à lua de mel! Aproveite as paisagens

deslumbrantes do destino escolhido e desfrute dos

momentos à dois. Além de otimizar gastos você ainda terá a

oportunidade de estender a viagem aproveitando cada

segundo no lugar que sempre sonhou! 
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Sobre a Casamento 
em Santorini

  Somos especializadas e apaixonadas por Casamento em Santorini!

Hoje temos equipe no Brasil e na Grécia e empresas nos dois países.

Para vocês terem uma ideia já realizamos o casamento de mais de

100 casais  brasileiros  aqui em Santorini. Seja em uma cerimônia

íntima e emocionante ou um casamento badalado de cinco dias, seja

para uma renovação de votos com a família ou um elopement

seguido de lua de mel - escreve pra gente que juntos vamos fazer

esse sonho virar realidade! 
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Siga-nos nas 
redes sociais!

www.casamentosantorini.com
contato@casamentoemsantorini.com
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