Realize o sonho de se casar em alto-mar.
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Celebre a cerimônia
de seu casamento ou
renovação de votos a
bordo de um navio
Costa.
Aproveite seu casamento
durante todos os dias da
viagem.
Não se preocupe com os
preparativos. Já está tudo
incluso no pacote.
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O que está incluído no pacote da cerimônia?
✔ Bolo de casamento

Sabor baunilha com frutas vermelhas

✔ Decoração

Bolo decorativo em espaço privativo para a celebração

✔ Buquê de Flores

Buquê com 12 flores (normalmente rosas vermelhas, podendo variar de acordo com disponibilidade)

✔ Embarque prioritário

Embarque prioritário para os noivos e mais quatro acompanhantes.

✔ Celebrante

Um tripulante do navio

✔ Música

Música ao vivo tocada por pianista, banda ou trio durante toda a cerimônia de acordo com repertório dos músicos.
Músicas fora do repertório são executadas no sistema de som a partir de pen drive fornecido pelos noivos

✔ Brinde

Uma taça de champanhe, áqua ou suco para cada convidado da cerimônia, além de chips de batata e amendoim

✔ Garrafa de espumante

Uma garrafa de espumante na cabine dos noivos no dia do embarque

✔ Fotógrafo

Disponível pelo período de duas horas: uma hora durante a cerimônia e uma hora para sessão de fotos em diferentes
lugares do navio. Também é permitido o embarque de um fotógrafo contratado de preferência do casal, sem nenhum
custo adicional

✔ Fotografias impressas e
arquivos digitais

Trinta fotografias impressas de 20x30cm editadas no estilo shade. As fotos também serão disponibilizadas em
dispositivo de armazenamento digital

✔ Certificado simbólico

Certificado assinado pelo comandante do navio

✔ Jantar

Um jantar para os noivos em um dos restaurantes: Costa Club ou Samsara, na data de sua escolha

✔ Café da manhã na
cabine

Servido na manhã seguinte à cerimônia

Condições sujeitas a mudanças sem aviso prévio. | Não será permitido o embarque de convidados somente para a cerimônia a bordo. Os convidados devem ser hóspeded do navio. | A cerimônia terá duração
de meia hora. | Não há aviso prévio sobre o local (sala) e horário da cerimônia: a informação será dada ao embarcar e os convidados serão notificados em suas cabines na noite anterior
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Condições únicas
para um dia especial.

Parcelamento em até 12x.

Mínimo de 6 cabines.

Venda feita pela
modalidade de grupos¹
com comissão adicional.

¹Condições normais de grupos a partir da 10ª cabine. | Consutle seu executivo de
contas para mais informações.
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Momentos memoráveis
com o melhor custobenefício.
Valor fixo para cerimônia com 12
convidados:

R$4.140.
Valor adicional a partir do 13º
passageiro: R$35,20.

É necessário o pagamento das 6 primeiras cabines +
cerimônia + brinde (opcional) dentro de 7 dias após a
abertura do grupo para garantir a reserva da data..
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Que tal completar a sua cerimônia com uma festa privativa incrível?
O único custo adicional será o coquetel para os convidados. A reserva da sala será por
conta da Costa, com limite de 2h de festa.
É necessário que os noivos levem sua própria playlist em um pen drive. | Coquetel sugerido: A2A – consulte condições e valores no Costa Extra ou com
seu executivo de contas.
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Serviços adicionais para tornar
o dia ainda mais especial.
Consulte os valores dos pacotes promocionais no momento da reserva
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SPA
Para elas.
o
o
o
o
o

Maquiagem;
Penteado;
Manicure;
Pedicure;
Massagem.

SPA
Para eles.

o Corte;
o Barba;
o Massagem esportiva.

Para o casal.

o Massagem relaxante
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PASSADORIA.
o Terno;
o Vestido.

SPA

MACARONS.
No lugar dos tradicionais
bem-casados, é possível
preparar uma deliciosa
supresa para os convidados e
presenteá-los com macarons.
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Seu casamento pode acontecer já
na Temporada América do Sul 2022/23.
o
o
o

Costa Firenze: embarques em Santos, Rio de Janeiro e Salvador;
Costa Fortuna: embarque no Rio de Janeiro;
Costa Favolosa: embarques em Santos e Itajaí.
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Queremos escrever com você este lindo
capítulo de sua história de amor.
Vamos juntos? Contate agora o agente de viagens de sua confiança!
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