Cresce a procura de casamento na praia. Com isso, Búzios vai sediar o principal
evento para noivas do Brasil
Inesquecível Casamento Week Búzios: Búzios Beach Resort, na praia de Tucuns.
Pela primeira vez, o evento que conecta noivas com os melhores fornecedores do mercado
de casamento chega a Búzios e acontecerá nos dias 27 e 28 de agosto no Búzios Beach
Resort, na praia de Tucuns.
Situado em uma das áreas mais lindas e à beira-mar do balneário, o Búzios Beach Resort
tem o maior centro de convenções da região. Sendo o espaço perfeito para a realização do
nosso evento.
O Inesquecível Casamento Week Búzios tem como principal objetivo fomentar o
Destination Wedding para toda Região dos Lagos, especificamente a Armação de Búzios
como destino para os casais.
É um projeto que gera turismo, empregos, profissionalização e traz crescimento para região
do interior do Estado. Para a realização, contaremos com o apoio do Excelentíssimo Senhor
Prefeito Alexandre de Oliveira Martins e do Excelentíssimo Senhor Secretário João Carlos
de Souza (Dom de Búzios).
Estamos celebrando
Passou a pandemia e estamos voltando a agitação do mercado que nós amamos. Esse ano
já realizamos a Mostra Niterói que foi um sucesso, ver aqueles corredores decorados,
cheios, fornecedores fechando negócios, realmente encheram o nosso coração de alegria.
Queremos isso e muito mais em Búzios, o paraíso perfeito para celebrar um Inesquecível
Casamento.
O compromisso é ajudar e inspirar as noivas nas suas escolhas para que o sonho vire
realidade.

Confira a programação completa:

27 de Agosto de 2022 - Sábado
16:00 – Degustação (Bebidas + Buffet).
16:30 – Talk Show O buffet e a bebida do casamento.
17:00 – Desfile de vestidos de noiva.
17:30 – Palestra Cerimonial de casamento do noivado até o grande dia.
18:00 – A decoração do casamento na praia. (Mesa Redonda com especialista).

19:00 – Apresentação Musical.
20:00 – Apresentação Musical.

28 de Agosto de 2022 - Domingo
16:00 – O que os noivos devem saber para casar em Búzios com a cerimonialista Raquel
Abdu
17:00 – Mesa Redonda – Casar em Búzios.
Cerimonialistas: Viviane Neo, Juliana Horta, Esther, Andrea Rodrigues e Sara Bessa.
18:30 – Desfile de noiva.
19:00 – A escolha do local para casar. Opções de locais em Búzios para casar.
20:00 – Show de Encerramento.

