
PLANEJAMENTO DE

Casamento

 
 
 

https://www.dreamsresorts.com.br/your-dreams-wedding

C H E C K L I S T  P A R A  O

DE 4 A 6 MESES ANTES
 Determine detalhes adicionais de casamento (coquetel de boas-vindas, jantar de ensaio, brunch do dia seguinte)
 Comece a planificar atividades fora do resort como golfe, excursões, etc. se deseja

3 MESES ANTES
 Finalize a lista de convidados e os requisitos das habitações
 Confirme os lugares da cerimônia e a recepção (no caso de que deseje realizar alguma mudança)
 Selecione a opção de decoração, escolha as flores e o bolo
 Reserve os músicos para a cerimônia com coordenador (Mariachis, violinista, etc.)
 Comparta com o coordenador as leituras ou canções especiais solicitadas para a cerimônia
 Finalize a tabela de recepção, as placas de assento (se for correspondente) e envie-las ao Coordenador de casamentos
 Comece a trabalhar nos cardápios
 Para cerimonias legais, envie a documentação completa ao coordenador (DEVE receber pelo menos 2 meses antes)

DE 6 A 12 MESES ANTES
 Contate o coordenador de casamento para escolher a data do casamento
  

 Descubra a visão do seu casamento: lugar da cerimônia / recepção, hora do dia, número estimado de convidados
 Selecione seu pacote de casamento
 Envie o depósito ao coordenador para reservar a data selecionadat
  

 O coordenador enviará formulários, fotografias e opções por e-mail eletrônico
 Registre-se para opções de presentes para sua lua de mel

Indique se deseja uma cerimônia simbólica ou legal (Obs.: selecionar uma data para a cerimônia legal pode 
levar mais tempo já que o coordenador terá que organizar com o horário do juiz)

Recebendo e processando o depósito, envia uma confirmação formal do e-mail eletrônico (aproximadamente 
uma semana depois de receber o depósito)

DE 6 A 11 MESES ANTES
 Determine um orçamento estimado
 Começe a clarear a visão do seu casamento: tema, cores, pequenos detalhes extras
 Trabalhe com o resort ou com o agente de viajes para fazer reservações de hóspedes e garantir um conjunto de habitações
   

  

Confira estar em dia com seu passaporte e todos os documentos necessários; Se está planejando um 
casamento legal, o coordenador irá assegurar que saiba quais são os formulários legais necessários
Organize com o DJ, banda, fotógrafos e cinegrafistas (acertando com seu coordenador de casamentos quando 
reservar fornecedores externos)

1 MÊS ANTES
 Confirme toda a decoração, flores, bolos e "pequenos extras" com o coordenador
 Confirme os cardápios para todos os eventos (hora do coquetel, recepção, jantar de ensaio, etc.)
 Reserve citas de penteado e maquiagem no spa para a noiva e a festa nupcial
 Fazer a impressão dos programas, cardápios, placas de lugares, etc.
 


 
Confirme que sejam anotada e planificada toda solicitação especial

Confirmar a linha do tempo do evento (ou seja: horário para comer, primeira dança, dança de pai e filha, corte 
do bolo, etc.)

3 SEMANAS ANTES
 Revise seu contrato de casamento e faça as modificações finais
 Envie a lista de convidados dos que não se hospedam no resort ao coordenador de casamento
 Confirme com o coordenador de casamentos tenha seu horário de viagem e sua lista final de convidados, 

listas de assentos e detalhes















1 SEMANA ANTES
 Chegada ao resort (segundo o tipo de cerimônia que terá)
 Reunião com o coordenador para repassar todos os detalhes do evento e realizar mudanças  adicionais de última hora
 Faça uma prova de penteado e maquiagem no salão se deseja
 Organize um dia de spa com as damas de honra, mãe da noiva e noivo e outros seres queridos
 Organize os detalhes para a bolsa de boas-vindas se deseja
 Organize um jantar privado na praia, somente vocês dois!
 Deixe seu vestido de noiva e traje do noivo com seu coordenador para que eles estejam preparados 
para o grande dia







1 DIA ANTES
 Organize um coquetel de boas-vindas, um jantar de ensaio ou um jantar de boas-vindas se deseja
 
 
Os noivos: Dormem cedo esta noite. Pois amanhã é o grande dia!

Organize os preparativos para enviar entregas especiais para a habitação (champagne, flores, doces) aos pais 
ou aos integrantes do cortejo nupcial

 
DIA DO CASAMENTO
 Tome um bom café da manhã
 Apresente-se para sua hora marcada para o cabelo (lembrar de trazer seu véu e flores)
  

 RELAXE, E SORRIA aproveitando ao máximo deste dia memorável.

Seu coordenador entrará em contato com você durante todo o dia enquanto organiza tudo. Hoje é seu dia e 
estará com você em cada passo do caminho

Observação: Considerando que os tempos proporcionados na lista de verificação somente são tempos e são relativos. Os 
casamentos maiores requerem um maior tempo de planejamento, mas tudo isso será determinado pelo seu coordenador 
durante as conversas iniciais


