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CASAMEntOS 
AMÉRICA DO SUL

Realize seu sonho de casar em grande estilo a bordo do premiado 

navio Splendour of the Seas.

Sabemos que este será um dos momentos mais especiais da sua 

vida, e por isso você deve desfrutá-lo sem nenhuma preocupação 

como floristas, buffets ou salões.

Realizando seu casamento conosco, o único trabalho que terá 

será escolher entre os pacotes de cerimônia, com certeza um 

deles será perfeito para você e o amor da sua vida. Deixe que 

nós cuidaremos de todos os detalhes para tornar o seu dia leve, 

emocionante e inesquecível, como ele deve ser!

DEStAQUES DOS PACOtES

Comece escolhendo um pacote de casamento da Royal Caribbean 

com todos os complementos que quiser - cerimônia, música ao 

vivo, recepção, flores, etc.

Combine sua cerimônia e recepção com um cruzeiro e convide seus 

familiares e amigos para celebrar e curtir as férias com vocês.

Conte com o atendimento e planejamento personalizado da 

Coordinare Eventos.





Este pacote intermediário inclui 
todas as comodidades do pacote 
Royal Happiness e também
lindos buquês para a noiva e
daminha e serviço de fotografia.  
O PACOtE InCLUI

Atendimento pré-cruzeiro com consultores 
especializados da Coordinare Eventos

Check-in prioritário para o casal e os convidados 
que viajarão no cruzeiro*

Espaço privativo para o casamento a bordo 

Decoração com arranjos de flores artificiais

Mestre de Cerimônias

Cerimonialista para apoio durante a cerimônia

Música ao vivo durante a cerimônia - Duo, piano e voz**

Elegante buquê da noiva com rosas brancas***

Flor de lapela do noivo combinando com  o buquê***

Minibuquê para daminha, com minirrosas***

Espumante para brinde dos noivos e convidados****

Bolo de casamento****

Bolo falso decorado para fotos 

Mesa de café ao final da cerimônia 

Pacote de Fotos - 1 hora com Fotógrafo profissional 
e 20 fotos  (impressas no formato 20x25cm ou digitalizadas)

Certidão de Casamento Simbólica  da Royal
Caribbean como lembrança 

Café da manhã na cabine na manhã seguinte 
à cerimônia

*Apenas para casamentos realizados no dia de partida do cruzeiro. **Disponível apenas para casamentos 
realizados nos portos de Santos, Rio de Janeiro ou Salvador. A solicitação deste serviço deve ser feita com 
30 dias de antecedência. As músicas deverão ser escolhidas dentro do repertório pré-estabelecido, sendo 
possível a solicitação de música extra com custo adicional. ***As flores podem ser substituídas de acordo com 
a disponibilidade. ****Para até 40 convidados.

R$ 5.600

ROyAL ROMAnCE



Este pacote inclui tudo o que 
uma cerimônia de casamento 
tradicional deve ter, e muito mais.
O PACOtE InCLUI

Atendimento pré-cruzeiro com consultores 
especializados da Coordinare Eventos

Check-in prioritário para o casal e os convidados 
que viajarão no cruzeiro*

Espaço privativo para o casamento a bordo 

Decoração com arranjos de flores artificiais

Mestre de Cerimônias

Cerimonialista para apoio durante a cerimônia

Música ao vivo durante a cerimônia  
- Trio de pianista e cantores**

Música ao vivo durante a recepção 
- Solo (piano ou violão)**

Elegante buquê da noiva com rosas brancas***

Flor de lapela do noivo combinando com o buquê***

Minibuquê para daminha, com minirrosas***

Espumante para brinde dos noivos e convidados****

Bolo de casamento****

Bolo falso decorado para fotos 

Mesa de café ao final da cerimônia 
 
Escultura de gelo - coração, cisne ou golfinho

Pacote de Fotos - 1 hora com Fotógrafo profissional 
e 20 fotos (impressas no formato 20x25cm ou digitalizadas) 

Certidão de Casamento Simbólica da 
Royal Caribbean como lembrança

Café da manhã na cabine na manhã  
seguinte a cerimônia

R$
* Apenas para casamentos realizados no dia de partida do cruzeiro. ** Disponível apenas para casamentos 
realizados nos portos de Santos, Rio de Janeiro ou Salvador. A solicitação deste serviço deve ser feita com 
30 dias de antecedência. As músicas deverão ser escolhidas dentro do repertório pré-estabelecido, sendo 
possível a solicitação de música extra com custo adicional. *** As flores podem ser substituídas de acordo com 
a disponibilidade. **** Para até 40 convidados.

7.200

ROyAL EtERnIty



Depois de escolher entre os 
pacotes Royal Happiness,  
Royal Romance e Royal Eternity, 
você ainda pode querer algo 
diferenciado para incrementar a 
sua cerimônia com detalhes e 
mimos que deixarão tudo ainda 
mais ao seu estilo.

Garrafa de Champagne Moet & Chandon 
 
Garrafa de Champagne Veuve Cliquot 
 
Standard Cocktail Party + Cerveja, vinho e refrigerante  
- por hora por pessoa 
 
Upgraded Cocktail Party + Cerveja, vinho e refrigerante 
- por hora por pessoa 
 
VIP Cocktail Party + Cerveja, vinho e refrigerante  
- por hora por pessoa 

Cocktail Vegetariano + Cerveja, vinho e refrigerante  
- por hora por pessoa 
 
Pacote de Bebidas House - por hora por pessoa 
 
Pacote de Bebidas Call - por hora por pessoa 
 
Pacote de Bebidas Premium - por hora por pessoa 
 
Espumante para brinde de convidados extras – por pessoa

R$ 200

R$ 225

R$ 65

R$ 69

R$ 84

R$ 56

R$ 34

R$ 42

R$ 51

R$ 26

Verifique detalhes dos pacotes com os nossos consultores.

PARA COMPLEMEntAR 
SUA CELEBRAçãO. 

As fotos são meramente ilustrativas.



Também disponibilizamos vários 
itens opcionais que, combinados 
com o pacote de cerimônia, 
garantirão que tudo seja como 
você sempre sonhou!
Visita técnica ao navio, com 2 horas 
de  acompanhamento e almoço incluído 
 
Juiz de paz - custas e deslocamento 
 
Padre - cerimônia católica, com efeito civil 
 
Arranjo de flores frescas para o altar 

Arranjo de flores frescas para a nave 
 
Buquê com flores da época 
 
Buquê com flores nobres (orquídeas) 

Flor de lapela, com flor fresca 

Minibuquê para daminha, com minirrosas 

Bolo extra para 40 pessoas 

Decoração para topo de bolo (noivinhos) 

Bolo falso decorado para fotos 
 
Escultura de Gelo - coração, cisne ou golfinho 
 
Música ao vivo para Cerimônia*,  
por hora - Duo (pianista e cantor) 
 
Música ao vivo para Cerimônia*,  
por hora - Trio (pianista e cantores - homem e mulher) 
 
Música ao vivo para Cerimônia*,  
por hora - Quarteto de cordas (apenas em Santos) 
 
Música ao vivo para Recepção*,  
por hora - Solo (pianista ou voz e violão) 
 
Música ao vivo para Recepção*, por hora 
- Quarteto (pianista, baixo, bateria ou percussão e cantor)

R$ 400

R$ 388

R$ 654

R$ 154

R$ 405

R$ 340

R$ 220

R$ 380

R$ 1.220

R$ 2.330

R$ 2.280

R$ 4.790

R$ 700

R$ 25

Sob consulta

Sob consulta

Sob consulta

Sob consulta

ItEnS OPCIOnAIS

* Disponível apenas para casamentos realizados nos portos de Santos, Rio de Janeiro ou Salvador. A solicitação 
deste serviço deve ser feita com no mínimo 30 dias de antecedência. As músicas deverão ser escolhidas dentro 
do repertório pré-estabelecido, sendo possível a solicitação de música extra com custo adicional.



SERvIçOS 
fOtOgRáfICOS Além do Pacote de Fotos 

incluso em cada pacote de 
casamento, existem algumas 
opções de serviços e produtos 
fotográficos que podem ser 
adquiridos antecipadamente. 
Estes serviços ou produtos só 
podem ser adquiridos se 
solicitados antecipadamente, 
mas deverão ser pagos a bordo.

Upgrade 2:  
1 hora adicional do fotógrafo + 20 fotos adicionais 
 
Upgrade 3:  
1 hora adicional do fotógrafo + 30 fotos adicionais 
 
Upgrade 4:  
1 hora adicional do fotógrafo + ToDAS as fotos 
 
Hora extra do Fotógrafo 
 
Todas as fotos em CD 

Fotos avulsas

$ 549.95

$ 649.95

$ 29.95

$ 150.00

$ 1,099.95

$ 1,199.95

Valores 
em USD**

*Serviço feito exclusivamente pela empresa Image, contratada da Royal Caribbean International. Não é permitida 
a entrada de fotógrafos profissionais no navio. **Valores serão debitados da conta a bordo.



OBSERvAçÕES gERAIS

Pacotes calculados para casamentos com até 40 convidados (hóspedes ou não 
hóspedes). Caso haja mais convidados, será necessário consultar novos valores 
adicionais e condições.

A cerimônia só poderá ser confirmada mediante comprovante da compra do 
cruzeiro em referência.

As cerimônias duram em torno de 10 a 15 minutos. os casamentos duram 
aproximadamente 1 hora incluindo a cerimônia, as fotos, o brinde e o corte do bolo. 

As cerimônias de casamento são realizadas antes da partida do navio do porto, 
entre 12:00 e 15:00. Todos os convidados não hóspedes devem sair do navio 
até 1 hora e meia antes da partida.

Todas as cerimônias realizadas a bordo são simbólicas. Se os noivos desejarem 
uma cerimônia oficial, o juíz ou celebrante contratado pelos noivos deverá ser 
registrado/ter permissão para realizar casamentos no porto de escolha da 
cerimônia. o nome e dados do celebrante deverão ser enviados até 30 dias 
antes da data de embarque do cruzeiro. As credenciais do celebrante serão 
solicitadas a bordo.

Há um limite de até 40 convidados não hóspedes (que não estejam fazendo o 
cruzeiro), sujeitos a aprovação das autoridades portuárias. Nem todos os 
portos permitem convidados não hóspedes, favor verificar.

o Departamento de Casamentos precisará receber os nomes e números de 
cabines dos convidados hóspedes com até 30 dias de antecedência da data de 
embarque do cruzeiro.

o Departamento de Casamentos precisará receber os dados dos convidados 
não hóspedes com até 20 dias de antecedência da data de embarque do 
cruzeiro. Será necessário os seguintes dados de todos os convidados: nome 
completo, nacionalidade, carteira de identidade (RG) e data de nascimento. 

os convidados não hóspedes devem chegar ao navio já vestidos para a cerimônia, 
tendo em mãos a mesma documentação fornecida ao navio anteriormente. 

os convidados não hóspedes não poderão utilizar os restaurantes a bordo.

Grupos acima de 16 convidados hóspedes poderão verificar possibilidade 
de reservas de suas cabines com o nosso Departamento de Grupos pelo 
e-mail grupos@rccl.com.br

A empresa oferece serviços de decoração, entretenimento, fotos, bolos, bebidas, 
flores, etc. Portanto, não são permitidos outros fornecedores desses serviços.

A cerimônia e todos os opcionais deverão ser pagos totalmente até 45 dias de 
antecedência da data de embarque do cruzeiro. 

o pagamento deverá ser efetuado por uma entrada (a ser estipulada) 
e o saldo em cartão de crédito internacional (operação realizada no exterior). 
Esta compra está sujeita a tributação específica por tratar-se de venda 
internacional.

Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio, calculados com câmbio de referência 
de R$ 2,00. os valores serão corrigidos com câmbio do dia da confirmação. 

Pacotes válidos somente para o navio Splendour of the Seas durante a 
Temporada Brasileira 2013/2014.

o atendimento pré-cruzeiro feito por consultores especializados, 
esclarecimento de dúvidas e planejamento do seu casamento são realizados 
pela Coordinare Eventos, empresa especializada em coordenação, assessoria e 
produção de eventos desde 2005.



PERgUntAS fREQUEntES

Como funciona um casamento no navio? 
os casamentos são realizados quando o navio está atracado em um porto 
(Santos, Rio de Janeiro ou Salvador), em geral entre 12:00 e 15:00, caso haja 
contratação de coquetel em sequência. A cerimônia costuma durar em torno 
de 1 hora, desde as entradas, discursos, cumprimentos, brinde, sessões de fotos, 
etc. os noivos e convidados embarcam assim que o check-in é liberado pelas 
autoridades portuárias, procedem para o navio onde são recebidos por um 
tripulante que acompanhará o casal à sua cabine e acertarão os últimos 
detalhes da cerimônia.

Posso levar convidados que não estejam fazendo o cruzeiro? 
Sim, há um limite de até 40 convidados não hóspedes (que não estejam 
fazendo o cruzeiro). os nomes e dados de todos devem ser enviados com até 
20 dias de antecedência do cruzeiro e a entrada no navio está sujeita a 
autorização da Alfândega, Polícia Federal e demais autoridades portuárias locais. 
 
Até que horas os convidados podem sair? 
Todos os convidados não hóspedes deverão sair do navio até 1 hora e meia 
antes da partida do navio do porto, porém, é necessário consultar nossos 
consultores para confirmação do horário, que pode variar de acordo com o Porto. 
 
A cerimônia é válida como casamento civil? 
A cerimônia é sempre simbólica, realizada por um membro da nossa tripulação. 
o casal recebe um certificado simbólico da Royal Caribbean. É possível realizar 
uma cerimônia de casamento civil ou religiosa caso os noivos contratem um 
juiz de paz ou outro celebrante para oficializar a união. 
 
É o Comandante do navio que celebra o casamento? 
Não, a cerimônia é realizada por um membro da nossa tripulação. 
 
Posso levar um padre ou juiz para celebrar o meu casamento? 
Sim, pode. Se os noivos desejarem uma cerimônia oficial, o juíz ou celebrante 
contratado pelos noivos deverá ser registrado/ter permissão para realizar 
casamentos no porto de escolha da cerimônia. o nome e dados do celebrante 
deverão ser enviados até 20 dias antes da data de embarque do cruzeiro. As 
credenciais do celebrante serão solicitadas a bordo. 
 
Posso oferecer uma recepção depois da cerimônia? 
Sim, temos 4 opções de coquetéis com bebidas incluídas no nosso catálogo. 
Podemos oferecer este serviço por até 2 horas. Música ao vivo também pode 
ser contratada para a recepção e cerimônia.

Posso me vestir no navio? 
A cabine da noiva estará pronta no momento do embarque, as demais, porém, 
só ficarão prontas entre 13:00 e 14:00. Portanto, sugerimos que todos os 
convidados cheguem prontos para a cerimônia.  
 
Com quanto tempo de antecedência preciso reservar? 
Sugerimos contratar a sua cerimônia com pelo menos 2 meses de 
antecedência. 
 
Como posso pagar? 
Uma parte à vista, diretamente para a Coordinare, e o restante por meio de 
autorização em cartão de crédito internacional. 
 
Posso mudar algo do pacote que escolhi? 
Itens poderão ser adicionados ao pacote (consulte as nossas opções em “Itens 
opcionais”), mas qualquer item não desejado no pacote poderá não ser 
servido, porém não poderá ser descontado. 
 
vocês fornecem música para a cerimônia? 
Sim, fornecemos uma seleção de músicas tradicionais de casamento, ou se 
preferir, você pode trazer o seu próprio CD ou pen drive. 
 
Posso contratar fotógrafo e levar itens para decorar o ambiente, bebidas 
para a cerimônia, etc? 
A Royal Caribbean oferece serviços de decoração, entretenimento, bolos, 
bebidas, flores, fotos, etc. Portanto, não é permitida a entrada de outros 
fornecedores destes serviços.



COntAtO

Para reservar o seu casamento, contate-nos pelo e-mail: 

 casamentoroyal@coordinare.com.br

ou pelo telefone:  
(11) 5092-6103 

Para mais informações acesse:  

www.royalcaribbean.com.br/casamentoroyal 
Atualizado em Maio/2013


