COLIN
COWIE
Coleções de casamento
Ilumine sua história de amor nos hotéis Hard Rock All Inclusive do México e da República Dominicana.

Para obter mais informações, entre em contato com nossos especialistas
em casamentos. Visite: www.hrhweddings.com
E-mail: casamentos@rcdhotels.com
Mayo 2017.
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COLIN COWIE

Colin Cowie é o designer favorito para os eventos de celebridades e também para o seu. Colin nasceu na Zâmbia e cresceu na
África do Sul, ao longo da sua carreira produziu festas e casamentos, além de outros eventos deslumbrantes e surpreendentes.
É colaborador frequente do programa The Today Show da NBC; além de ser conhecido na HSN pelas decorações para o lar e
estilo de vida. Autor de nove livros sobre entretenimento e eventos, também é apresentador do programa de televisão
Get Married.
Após ser inspirado pela opulência de todos os nossos destinos Tudo Incluído, Colin associou-se aos hotéis Hard Rock no México
e na República Dominicana. As águas deslumbrantes e a cultura viva do Caribe e do Pacífico o conquistaram e agora, usa nossos
locais paradisíacos como pano de fundo para o casamento perfeito sob o sol.
É o cerimonialista de festas preferido de celebridades como Jennifer Aniston, Tom Cruise, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey e Kim
Kardashian; E ele também pode ser o seu, pois irá fazê-los brilhar como estrelas. É a combinação perfeita entre o estilo do
melhor coordenador de casamentos e o Hard Rock; ambos alcançando um conceito de estrela a um preço ideal.
Então se junte a uma personalidade de bom gosto e de renome mundial, onde o estilo é combinado com o luxo do Rock & Roll.
Os casamentos de destino projetados por Colin Cowie, exclusivos para o Hard Rock Tudo Incluído no México e na República
Dominicana estão na primeira fila do paraíso.
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CERIMÔNIA COMPLEMENTÁRIA

• Pérgula branca feita em tela com tecido dourado e decorações florais em branco como pano de fundo.
• Altar de cerimônia branco com um ramo de Manzanita dourado e um vaso de flores com reflexos dourados, cheios de rosas brancas.
• 32 cadeiras brancas Avant-Garde
• Buquê de noiva de rosas
• Boutonnière com uma rosa para o noivo
• Bolo de casamento temático para até 32 pessoas
• Um ministro para realizar a cerimônia simbólica ou a renovação dos votos
• Espumante para 32 pessoas durante a cerimônia
• Sistema de CD disponível para a cerimônia casamento
• Coordenador de casamento disponível na locação
• Testemunhas, se necessário
• Pacote de lua de mel de cortesia

Custo da coleção 2019 /2020: CORTESIA
Aplicam-se restrições. É cobrada uma taxa de US$ 1.000 se a coleção cortesia for solicitada 31 dias ou menos da data da cerimônia. Preços e pacotes estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. * Taxa adicional é aplicada a todas as
cerimônias civis. As opções florais podem variar de acordo com o período de estadia na propriedade.
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DRIFTWOOD ROMANCE – CERIMÔNIA EM COR CREME

• Locação para a cerimônia de casamento
• Estrutura de madeira em forma de árvore para a cerimônia com uma cortina de chiffon de cor pele e marfim; e uma coroa de flores feita com
pinho de folha perene, eucalipto, gypsophila, ruscus, rosas de cor marfim, creme e cor da pele.
• 32 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas em uma variação da estampa do tecido
• Mesa de cerimônia de madeira com tampo de cristal
• Os centros de mesa são vasos de flores prateados com rosas cor de marfim, brancas e creme, aleli branco, eucalipto e gypsophila.
• 6 luminárias suspensas, iluminando o corredor, cada uma adornada com eucalipto, ruscus, rosas brancas e creme
• Buquê da noiva temático com hortênsias brancas, sementes de eucalipto, aleli branco, rosas brancas e creme
• Boutonnière com rosa branca e sementes de eucalipto
• Bolo de casamento de 2 níveis para até 32 pessoas
• Um ministro para realizar a cerimônia simbólica ou a renovação dos votos
• Solista para a cerimônia de casamento (Riviera Maya: violino e saxofone / Cancun: violino, harpa, saxofone e guitarra / Punta Cana: violino,
saxofone e guitarra / Vallarta: violino, saxofone e guitarra).
• Fogos de artifício após a cerimônia em Cancun e Riviera Maya; liberação de pombos após a cerimônia em Vallarta; opção de fogos de artifício ou
painel borbulhador após a cerimônia em Punta Cana
• Espumante para 32 pessoas durante a cerimônia
• Sistema de CD disponível para a cerimônia
• Coordenador de casamento na locação
• Testemunhas se necessário
• Pacote de lua de mel gratuita

Custo da coleção 2019 /2020: $4,000 USD *
* Encargos adicionais se aplicam para cerimónias civis.

Pág. 5

DRIFTWOOD ROMANCE – CERIMÔNIA EM COR BRANCA

• Locação para a cerimônia de casamento
• Estrutura de madeira em forma de árvore para a cerimônia com uma cortina de chiffon de cor branca e marfim;
• 32 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas em uma variação da estampa do tecido
• Mesa de cerimônia de madeira com tampo de cristal
• Os centros de mesa são vasos de flores de prata com rosas cor de marfim, brancas e creme, aleli branco, eucalipto e gypsophila.
• 6 luminárias suspensas, iluminando o corredor, cada uma adornada com eucalipto, ruscus, rosas brancas e cor marfim.
• Buquê da noiva temático com hortênsias brancas, sementes de eucalipto, aleli branco, rosas brancas e creme
• Boutonnière com rosa branca e sementes de eucalipto para o noivo
• Bolo de casamento de 2 níveis para até 32 pessoas
• Um ministro para executar a cerimônia simbólica ou de renovação dos votos
• Solista para a cerimônia de casamento (Riviera Maya: violino e saxofone / Cancun: violino, harpa, saxofone e guitarra / Punta Cana: violino,
saxofone e guitarra / Vallarta: violino, saxofone e guitarra).
• Fogos de artifício após a cerimônia em Cancun e Riviera Maya; liberação de pombos após a cerimônia em Vallarta; opção de fogos de artifício ou
painel borbulhador após a cerimônia em Punta Cana
• Espumante para 32 pessoas após a cerimônia
• Sistema de CD disponível para a cerimônia
• Coordenador de casamento na locação
• Testemunhas se necessário
• Pacote de lua de mel gratuita

Custo da coleção 2019 /2020: $4,000 USD *
* Encargos adicionais se aplicam para cerimônias civis. *** Guirlanda temática inclusa no custo do pacote.
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DRIFTWOOD ROMANCE – CERIMÔNIA EM COR ROSA

• Locação para a cerimônia de casamento
• Estrutura de madeira em forma de árvore para a cerimônia com uma cortina chiffon de cor rosa
• 32 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas em uma variação da estampa do tecido
• Mesa de cerimônia de madeira com tampo de cristal
• Os centros de mesa são vasos de flores de prata com rosas cor de rosa e creme, aleli branco, eucalipto e gypsophila.
• 6 luminárias suspensas, iluminando o corredor, cada uma adornada com eucalipto, ruscus, rosas brancas e creme
• Buquê da noiva temático com hortênsias brancas, sementes de eucalipto, aleli branco, rosas na cor rosa e creme
• Boutonnière com rosa cor rosa para o noivo
• Bolo de casamento de 2 níveis para até 32 pessoas
• Um ministro para executar a cerimônia simbólica ou de renovação dos votos
• Solista para a cerimônia de casamento (Riviera Maya: violino e saxofone / Cancun: violino, harpa, saxofone e guitarra / Punta Cana: violino,
saxofone e guitarra / Vallarta: violino, saxofone e guitarra).
• Fogos de artifício após a cerimônia em Cancun e Riviera Maya; liberação de pombos após a cerimônia em Vallarta; opção de fogos de artifício ou
painel borbulhador após a cerimônia em Punta Cana
• Espumante para 32 pessoas após a cerimônia
• Sistema de CD disponível para a cerimônia
• Coordenador de casamento
• Testemunhas se necessário
• Pacote de lua de mel gratuita

Custo da coleção 2019 /2020: $4,000 USD *
* Encargos adicionais se aplicam para cerimônias civis. *** Guirlanda temática inclusa no custo do pacote.
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RECEPÇÃO DRIFTWOOD ROMANCE - ESTILOS DE MESAS
MESA DOS NOIVOS COR CREME
• Mesa redonda de 36”
• Mesa com capacidade para 2 pessoas
• 2 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com 		
vestuários temáticos
• Toalha de mesa temática
• Os centros de mesa são vasos de cor prata com rosas brancas
e cor creme, castiçais de cristal prateados e velas.
• Porta guardanapo temático com guardanapos cinza
• Pratos de apresentação
• Cristaleira
• Talheres

MESA DOS NOIVOS COR BRANCA
• Mesa redonda de 36”
• Mesa com capacidade para 2 pessoas
• 2 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
vestuários temáticos
• Toalha temática
• Os centros de mesa são vasos de cor prata com rosas brancas
e marfim, castiçais de cristal prateados e velas
• Porta guardanapo temático com guardanapos cinza
• Pratos de apresentação
• Cristaleira
• Talheres

Custo 2019 /2020: $350 USD * por mesa
** Não é obrigatório usar essas mesas ao escolher as coleções desenhadas por Colin Cowie.
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RECEPÇÃO DRIFTWOOD ROMANCE – ESTILOS DE MESAS
MESA DOS NOIVOS COR ROSA
• Mesa redonda de 36”
• Mesa com capacidade para 2 pessoas
• 2 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
vestuários temáticos
• Toalha temática
• Os centros de mesa são jarros de cor prata com rosas brancas
e cor de rosa, castiçais de cristal prateados e velas.
• Porta guardanapo temático com guardanapos cinza
• Pratos de apresentação
• Cristaleira
• Talheres

Custo 2019 /2020: $350 USD * por mesa
MESA COR CREME
• Mesa redonda de 65”
• Mesa com capacidade para 8 pessoas
• 8 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
vestuários temáticos
• Toalha temática
• Os centros de mesa são jarros de cor prata com rosas brancas
e cor creme, castiçais de cristal prateados e velas.
• Porta guardanapo temático com guardanapos cinza
• Pratos de apresentação
• Cristaleira
• Talheres

Custo 2019 /2020: $400 USD * por mesa
** Não é obrigatório usar essas mesas ao escolher as coleções desenhadas por Colin Cowie.
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RECEPÇÃO DRIFTWOOD ROMANCE - ESTILOS DE MESAS
MESA COR BRANCA
• Mesa redonda de 66”
• Mesa redonda com capacidade para 8 pessoas
• 8 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
vestuários temáticos
• Toalha temática
• Os centros de mesa são jarros de cor prata com rosas brancas
e marfim, castiçais de cristal prateados e velas.
• Porta guardanapo temático com guardanapos cinza
• Pratos de apresentação
• Cristaleira
• Talheres

MESA COR DE ROSA
• Mesa redonda de 66”
• Mesa redonda com capacidade para 8 pessoas
• 8 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
vestuários temáticos
• Toalha temática
• Os centros de mesa são vasos de cor prata com rosas cor de
rosa, castiçais de cristal prateados e velas.
• Porta guardanapo temático com guardanapos cinza
• Pratos de apresentação
• Cristaleira
• Talheres

Custo 2019 /2020: $400 USD * por mesa
** Não é obrigatório usar essas mesas ao escolher as coleções desenhadas por Colin Cowie.
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RECEPÇÃO DRIFTWOOD ROMANCE - ESTILOS DE MESAS
MESA COR CREME COM LUMINÁRIA
• Mesa redonda de 66” com capacidade para 8 pessoas
• 8 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
vestuários temáticos
• Toalha temática
• Os centros de mesa são luminárias com rosas cor creme e
rosa, castiçais de cristal prateados e velas.
• Porta guardanapo temático com guardanapos cinza
• Pratos de apresentação
• Cristaleira
• Talheres

MESA COR BRANCA COM LUMINÁRIA
• Mesa quadrada de 65” com capacidade para 8 pessoas
• 8 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
vestuários temáticos
• Toalha temática
• Os centros de mesa são luminárias com rosas brancas e
marfim, castiçais de cristal prateados e velas.
• Porta guardanapo temático com guardanapos cinza
• Pratos de apresentação
• Cristaleira
• Talheres

Custo 2019 /2020: $400 USD * por mesa
** Não é obrigatório usar essas mesas ao escolher as coleções desenhadas por Colin Cowie.
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RECEPÇÃO DRIFTWOOD ROMANCE - ESTILOS DE MESAS
MESA COR ROSA COM LUMINÁRIA
• Mesa quadrada de 65” com capacidade para 8 pessoas
• 8 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
revestimentos temáticos
• Toalha de mesa temática
• Os centros de mesa são luminárias com rosas cor de rosa e
creme, castiçais de cristal prateados e velas.
• Porta guardanapo temático com guardanapos cinza
• Pratos de apresentação
• Cristaleira
• Talheres

Custo 2019 /2020: $400 USD* por mesa

** Não é obrigatório usar essas mesas ao escolher as coleções desenhadas por Colin Cowie.
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GOLDEN RADIANCE - CERIMÔNIA EM COR BRANCA

• Locação para a cerimônia de casamento
• Estrutura dourada para a cerimônia com luminária estilo chandelier e tecido chifón cor marfim
• 32 cadeiras chiavari brancas com almofadas de cor marfim com uma variação da estampa do tecido
• Altar da cerimônia dourado
• Os centros de mesa são vasos dourados com rosas brancas
• 2 colunas douradas na parte posterior do corredor com um vaso dourado com rosas brancas
• 2 colunas douradas na parte da frente do corredor com um pequeno vaso dourado com rosas brancas
• Buquê de noiva temático com rosas brancas e orquídeas
• Boutonnière com orquídeas cultivadas brancas e sementes de eucalipto para o noivo
• Bolo temático de 2 níveis para até 32 pessoas
• Um ministro para realizar cerimônias simbólicas ou de renovação de votos
• Solista para a cerimônia de casamento (Riviera Maya: violino e saxofone / Cancun: violino, harpa, saxofone e guitarra / Punta Cana: violino,
saxofone e guitarra / Vallarta: violino, saxofone e guitarra).
• Fogos de artifício após cerimônia em Cancun e Riviera Maya; lançamento de pombos após a cerimônia em Vallarta; opção de fogos de artifício ou
painel de borbulhas após a cerimônia em Punta Cana
• Espumante para 32 pessoas após a cerimônia
• Sistema de CD disponível para a cerimônia
• Coordenador de casamento
• Testemunhas se necessário
• Pacote de lua de mel de cortesia

Custo da coleção 2019 /2020: $4.000 USD *
* Encargos adicionais se aplicam para cerimônias civis.
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GOLDEN RADIANCE - CERIMÔNIA EM COR VERMELHA

• Locação para a cerimônia de casamento
• Estrutura dourada para a cerimônia com luminária estilo chandelier
• 32 cadeiras chiavari brancas com almofadas de cor marfim com uma variação da estampa do tecido
• Altar da cerimônia dourado
• Os centros de mesa são vasos dourados com rosas vermelhas
• 2 colunas douradas na parte posterior do corredor com um vaso dourado com rosas vermelhas
• 2 colunas douradas na parte da frente do corredor com um pequeno vaso dourado com rosas vermelhas
• Buquê de noiva temático com rosas brancas e erva de san juan
• Boutonnière com rosas vermelhas e sementes de eucalipto para o noivo
• Bolo temático de 2 níveis para até 32 pessoas
• Um ministro para realizar cerimônias simbólicas ou de renovação de votos
• Solista para a cerimônia de casamento (Riviera Maya: violino e saxofone / Cancun: violino, harpa, saxofone e guitarra / Punta Cana: violino,
saxofone e guitarra / Vallarta: violino, saxofone e guitarra).
• Fogos de artifício após cerimônia em Cancun e Riviera Maya; lançamento de pombos após a cerimônia em Vallarta; opção de fogos de artifício ou
painel borbulhador após a cerimônia em Punta Cana
• Espumante para 32 pessoas após a cerimônia
• Sistema de CD disponível para a cerimônia
• Coordenador de casamento
• Testemunhas se necessário
• Pacote de lua de mel de cortesia

Custo da coleção 2019 /2020: $4.000 USD *
* Encargos adicionais se aplicam para cerimónias civis.
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GOLDEN RADIANCE - ESTILOS DE MESAS
MESA DOS NOIVOS COM ROSAS BRANCAS
• Mesa redonda com capacidade para 2 pessoas
• 2 cadeiras Chiavari douradas com almofadas cor marfim com
revestimento temático
• Toalha de mesa temática
• Centros de mesa são candelabros de cristal com rosas
brancas, castiçais dourados e velas.
• Porta guardanapos com guardanapos de cor marfim
• Pratos de apresentação dourados
• Pratos brancos para o jantar
• Cristaleira
• Talheres

MESA DOS NOIVOS COM ROSAS VERMELHAS
• Mesa redonda com capacidade para 2 pessoas
• 2 cadeiras Chiavari douradas com almofadas cor marfim com
revestimento temático
• Toalha de mesa temática
• Centros de mesa são candelabros de cristal com rosas
vermelhas, erva de São João, castiçais dourados e velas
• Pratos de apresentação dourados
• Pratos planos brancos
• Cristaleira
• Talheres

Custo 2019 /2020: $350 USD * por mesa
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GOLDEN RADIANCE – ESTILOS DE MESAS
MESA REDONDA COM ROSAS BRANCAS
• Mesa redonda com capacidade para 8 pessoas
• 8 cadeiras chiavari douradas com almofadas cor marfim com
revestimentos temáticos
• Toalha de mesa temática
• Os centros de mesa são vasos cor ouro com rosas brancas,
porta-velas dourados e velas.
• Porta-guardanapos temáticos com guardanapos cor marfim
• Pratos de apresentação dourados
• Cristaleira
• Talheres

MESA REDONDA COM ROSAS VERMELHAS
• Mesa redonda com capacidade para 8 pessoas
• 8 cadeiras Chiavari douradas com almofadas cor marfim com
revestimentos temáticos
• Toalha de mesa temática
• Os centros de mesa são vasos cor ouro com rosas vermelhas,
porta-velas dourados e velas.
• Pratos de apresentação dourados
• Cristaleira
• Talheres

Custo 2019 /2020: $400 USD * por mesa
** Não é obrigatório usar essas mesas ao escolher as coleções desenhadas por Colin Cowie.
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GOLDEN RADIANCE – ESTILOS DE MESAS
MESA COMPRIDA COM CANDELABROS COM
ROSAS BRANCAS

• Mesa alongada com capacidade para 10 pessoas
• 10 cadeiras Chiavari douradas com almofadas cor marfim
com revestimentos temáticos
• Toalha de mesa temática
• Os centros de mesa são candelabros, vasos dourados com
rosas brancas, porta-velas dourados e velas.
• Porta-guardanapos temáticos com guardanapos cor marfim
• Pratos de apresentação dourados
• Cristaleira
• Talheres

MESA LARGA CON CANDELABROS
COM ROSAS ROJAS

• Mesa alongada com capacidade para 10 pessoas
• 10 cadeiras Chiavari douradas com almofadas cor marfim
com revestimentos temáticos
• Toalha de mesa temática
• Os centros de mesa são candelabros, vasos dourados com
rosas vermelhas, porta-velas dourados e velas.
• Porta-guardanapos temáticos com guardanapos cor marfim
• Pratos de apresentação dourados
• Cristaleira
• Talheres

Custo 2019 /2020: $500 USD * por mesa
** Não é obrigatório usar essas mesas ao escolher as coleções desenhadas por Colin Cowie.
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SEASIDE SHIMMER – CERIMÔNIA NA COR BRANCA

• Locação para a cerimônia de casamento
• Estrutura de cerimônia branca com cortinas com gotas suspensas brilhantes
• 32 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com variação temática das cortinas
• Altar para cerimônia de cristal branco
• Os centros de mesa são vasos claros com cristais submersos cheios de lírios brancos
• 2 colunas de cristal na parte posterior do corredor com um recipiente transparente com cristais submersos cheio de lírios brancos
• 2 colunas de cristal branco na parte dianteira do corredor com um vaso transparente com cristais submersos cheio de lírios brancos
• Buquê de noiva temático com orquídeas e guirlanda de cristal
• Boutonnière com orquídea para o noivo
• Bolo de casamento temático de 2 andares para até 32 pessoas
• Um ministro realiza cerimônias simbólicas ou de renovação de votos
• Solista para a cerimônia do casamento (Riviera Maya: violino e saxofone / Cancún: violino, harpa, saxofone e violão / Punta Cana: violino, saxofone
e violão / Vallarta: violino, saxofone e violão).
• Fogos de artifício depois da cerimônia em Cancún e Riviera Maya; liberação de pombas depois da cerimônia em Vallarta; opção de fogos de
artifício ou painel borbulhador depois da cerimônia em Punta Cana.
• Vinho espumante para 32 pessoas depois da cerimônia
• Sistema de CD disponível depois da cerimônia
• Coordenador de casamentos
• Testemunhas caso seja necessário
• Pacote de lua de mel de cortesia

Custo da coleção 2019 /2020: $4.000 USD *
* Encargos adicionais se aplicam para cerimónias civis.
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SEASIDE SHIMMER – CERIMÔNIA NA COR ROSA

• Locação para a cerimônia de casamento.
• Estrutura de cerimônia branca com cortinas com gotas suspensas brilhantes
• 32 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com variação temática das cortinas
• Pódio para cerimônia de cristal branco
• Os centros de mesa são vasos transparentes com cristais submersos cheios de lírios rosas
• 2 colunas de cristal na parte posterior do corredor com um recipiente transparente com cristais submersos cheio de lírios rosas
• 2 colunas de cristal branco na parte dianteira do corredor com um vaso transparente com cristais submersos cheio de lírios rosas
• Buque de noiva temático com orquídeas e gurilanda de cristal.
• Boutonnière com orquídea para o noivo.
• Bolo de casamento temático de 2 andares para até 32 pessoas.
• Um ministro realiza cerimônias simbólicas ou de renovação de votos
• Solista para a cerimônia do casamento (Riviera Maya: violino e saxofone / Cancún: violino, harpa, saxofone e violão / Punta Cana: violino, saxofone
e violão / Vallarta: violino, saxofone e violão).
• Fogos de artifício depois da cerimônia em Cancún e Riviera Maya; liberação de pombas depois da cerimônia em Vallarta; opção de fogos de
artifício ou painel borbulhador depois da cerimônia em Punta Cana.
• Vinho espumante para 32 pessoas depois da cerimônia
• Sistema de CD disponível depois da cerimônia
• Coordenador de casamentos
• Testemunhas caso seja necessário
• Pacote de lua de mel de cortesia

* Encargos adicionais se aplicam para cerimónias civis.

Custo da coleção 2019 /2020: $4.000 USD *
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SEASIDE SHIMMER – ESTILO DE MESAS
MESA DOS NOIVOS COR BRANCA
• Mesa redonda de 36”com capacidade para 2 pessoas
• 2 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
revestimentos temáticos
• Toalha de mesa temática
• Os centros de mesa são vasos de cristal com lírios brancos e
orquídeas, porta-velas de cristal e velas.
• Porta-guardanapos temáticos com guardanapos brancos
• Pratos de apresentação prateados
• Cristaleira
• Talheres

MESA DOS NOIVOS COR ROSA
• Mesa redonda de 36” com capacidade para 2 pessoas
• 2 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
revestimentos temáticos
• Toalha de mesa temática
• Os centros de mesa são vasos de cristal com lírios rosa e lírios
peruanos, porta-velas de cristal e velas.
• Porta-guardanapos temáticos com guardanapos brancos
• Pratos de apresentação
• Cristaleira
• Talheres

Custo 2019 /2020: $350 USD * por mesa
** Não é obrigatório usar essas mesas ao escolher as coleções desenhadas por Colin Cowie.
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SEASIDE SHIMMER – ESTILOS DE MESAS
MESA REDONDA COR BRANCA
• Mesa redonda de 66” com capacidade para 8 pessoas
• 8 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
revestimentos temáticos
• Toalha de mesa temática
• Os centros de mesa são vasos de cristal com orquídeas
Cymbidium, porta-velas de cristal e velas.
• Porta-guardanapos temáticos com guardanapos brancos
• Pratos de apresentação prateados
• Cristaleira
• Talheres

MESA REDONDA COR ROSA
• Mesa redonda de 66”com capacidade para 8 pessoas
• 8 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
revestimentos temáticos
• Toalha de mesa temática
• Os centros de mesa são vasos de cristal com bromélias,
porta-velas de cristal e velas.
• Porta-guardanapos temáticos com guardanapos brancos
• Pratos de apresentação prateados
• Cristaleira
• Talheres

Custo 2019 /2020: $400 USD * por mesa
** Não é obrigatório usar essas mesas ao escolher as coleções desenhadas por Colin Cowie.
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SEASIDE SHIMMER – ESTILOS DE MESAS
MESA REDONDA COR BRANCA
COM LANTEJOULA

• Mesa redonda de 66”com capacidade para 8 pessoas
• 8 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
revestimentos temáticos
• Toalha de mesa temática
• Os centros de mesa são vasos de cristal com flores de lis
brancas, porta-velas de cristal e velas.
• Porta-guardanapos temáticos com guardanapos brancos
• Pratos de apresentação prateados
• Cristaleira
• Talheres

MESA REDONDA COR ROSA
COM LANTEJOULA

• Mesa redonda de 66”com capacidade para 8 pessoas
• 8 cadeiras Chiavari brancas com almofadas brancas com
revestimentos temáticos
• Toalha de mesa temática
• Os centros de mesa são vasos de cristal com flores de lis rosa,
porta-velas de cristal e velas.
• Porta-guardanapos temáticos com guardanapos brancos
• Pratos de apresentação prateados
• Cristaleira
• Talheres

Costo 2019 /2020: $400 USD * por mesa
** Não é obrigatório usar essas mesas ao escolher as coleções desenhadas por Colin Cowie.

Pág. 22

CADEIRAS E REVESTIMENTOS DAS
CADEIRAS ADICIONAIS

•

COLEÇÃO DE CORTESIA

•

$6 USD por cadeira

GOLDEN RADIANCE
$8 USD por cadeira
$10 USD por capa

•

DRIFTWOOD ROMANCE
$8 USD por cadeira
$10 USD por capa

** A capa ou cadeira têm valor extra.

•

SEASIDE SHIMMER
$8 USD por cadeira
$10 USD por capa
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CASAMENTOS HINDÚS
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Reviva as chamas da tradição com a emoção de um casamento no Hotel Hard Rock. Nossos especialistas podem te inspirar com o
melhor das decorações para criar uma cerimonia personalizada. Celebre a noite com a música popular da Índia e entretenimento ao
vivo.
Encante os seus convidados com os desenhos detalhados de Mehndi que são desenhados a mão por artistas experientes e aproveite a
cozinha tradicional, tudo feito a mão pelos nossos masters chefes.
‘Ishq’ significa amor. É uma verdadeira experiência rocker nos Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Hard Rock Hotel Vallarta, Hard Rock
Hotel Cancun e Hard Rock Hotel Riviera Maya.
Consulte nossos benefícios de casamento para grupos e obtenha mais informação sobre nossas opções da cozinha indiana.
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LOCAÇÕES PARA AS CERIMÔNIAS

HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA
Praia
Gazebos para o casamento
HARD ROCK HOTEL VALLARTA
Praia
Gazebos para o casamento
HARD ROCK HOTEL CANCUN
Praia
HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - SECCIÓN HACIENDA
Locações junto à praia
Gazebos para o casamento
HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - SECCIÓN HEAVEN**
Locações junto à praia
Gazebos para o casamento

** Hard Rock Hotel Riviera Maya – a área Heaven é exclusivamente para adultos, maiores que 18 anos de idade. Os hóspedes menores de 18 anos de idade não poderão participar de
qualquer casamento e evento nesta área.

*Certos locais estão sujeitos a um valor adicional para eventos privados.
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LOCAÇÕES PARA EVENTOS PRIVADOS

HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA
Praia *
Terraços
Salões
Piscina
*É aplicada uma taxa de montagem adicional.

HARD ROCK HOTEL CANCUN
Praia *
Piscina
Terraço
Salões
* É aplicada a taxa de montagem adicional. De 1 de maio
até 30 de novembro, todos os eventos devem terminar
na praia às 20:30 por disposição oficial, por causa da
temporada de desova de tartarugas.

HARD ROCK HOTEL VALLARTA
Praia *
Piscina
Terraços
Jardim
Salões

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - ÁREA HACIENDA
Praia*
Solário*
Piscina
Terraços
Salões
* *É aplicada uma taxa de montagem adicional.

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - ÁREA HEAVEN**
Praia*
Piscina
Terraços
Salões
*É aplicada uma taxa de montagem adicional.
**Hard Rock Hotel Riviera Maya – a área Heaven é exclusiva para
adultos maiores que 18 anos de idade. Os hóspedes menores de 18
anos não podem estar presentes em nenhum casamento/evento
nesta área.

*É aplicada uma taxa de montagem adicional.
*Certos locais estão sujeitos a uma taxa extra para eventos privados.
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BENEFÍCIOS DE GRUPOS PARA CASAMENTOS
Um grupo é formado por no mínimo 10 quartos, por 03 noites cada.

NOITES DE CORTESIA PARA O CASAL *
LATAM: O casal receberá uma (1) noite de hospedagem cortesia para cada 10 (dez) noites pagas, sendo o máximo de sete 7 noites gratuitas. Grupos de 225 +
noites recebem 14 noites gratuitas. (Se o casal ficar menos de 14 noites, poderá transferir as noites gratuitas para outras pessoas dentro do seu grupo).
UPGRADES QUARTOS**
Os noivos receberão 1 categoria superior ao quarto reservado (até a categoria Caribbean Diamond / Deluxe Diamond) ao reservar 25 quartos
ou mais de 75 quartos/noite.
EVENTOS PRIVADOS ***
• 5-9 quartos o 15-29 noites de hotel = inclui um (1) coquetel de boas vindas por uma (1) hora.
• 10-19 quartos o 30-59 noites de hotel = inclui um(1) evento privado durante duas (2) horas.
• 20-29 quartos o 60-89 noites de hotel = inclui um(1) evento privado durante tres (3) horas (pode ser um coquetel de 1 hora e 2 horas de jantar ou
somente 3 horas de jantar).
• 30-49 quartos o 90-149 noites de hotel = dois (2) eventos durante tres (3) horas. Eles devem ser em días diferentes.
• 50-89 quartos o 150-269 noites de hotel= dois (2) eventos durante quatro (4) horas. Eles devem ser em días diferentes.
• 90+ quartos o 270 noites de hotel= dois (2) eventos durante cinco (5) horas. Eles devem ser em días diferentes.

NOTA: Os convidados que reservaram fora da fonte de reserva serao cobrados $25 USD por pessoa e por evento. A recepcao do coquetel deve ser realizada no
mesmo local. Se o coquetel e a recepcao forem realizados em locais separados, serao aplicadas taxas adicionais. Eventos incluídos por produção de quartos/noite
só podem ser feitos entre 9 a.m. até 10 p.m. Para horários de 11 p.m. a 7 a.m. é cobrado um valor de $95 USD por staff.
TIPO DE COZINHA DISPONÍVEL****
• As opções de comida Internacional, Americana, Caribenha, Mexicana, Mediterrânea, Asiática, Churrasco, Italiana, Dominicana e Mariscos estão disponíveis para
todos os casamentos em todas as propriedades. A cozinha Indiana está disponível com prévia solicitação e disponibilidade de acordo com o número de quartos
reservados.
• Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Riviera Maya e Hard Rock Hotel e Casino Punta Cana:
• Grupos de casamentos de 75-99 quartos por um mínimo de 3 noites ou 225-299 noites de hotel recebem um menu de jantar por parte de um fornecedor
local. O casal pode escolher qualquer jantar até $35 USD por pessoa + impostos. O casal é responsável pelo pagamento da entrega, taxa de serviço e
diferença acima de $35 USD por pessoa + IVA.
• Grupos de casamentos com mais de 100 quartos por um mínimo de 3 noites ou mais de 300 noites de hotel tem a opção de um (1) café da manhã ou
refeição ou um (1) menu de jantar por parte de um fornecedor local. O casal pode escolher qualquer menu para o café da manhã ou almoço de até
$25 USD por pessoa + IVA. O casal pode escolher qualquer jantar de até $35 USD por pessoa + impostos. O casal é responsável pelo pagamento da
entrega, taxa de serviço e qualquer diferença nos preços acima de $25 USD por pessoa + impostos para café da manhã / almoço ou $35 USD por pessoa +
impostos para o jantar.
* LATAM: É cobrado um valor de $10 USD por pessoa, por noite para estadias gratuitas por conta dos impostos e gorjetas. As noites complementares somente são
oferecidas para a categoria de quarto reservado até em Caribbean Diamond/Deluxe Diamond e em ocupação dupla. As noites grátis serão reembolsadas pelo mesmo
canal que o casal de noivos fez as reservas para seu grupo de casamento. Tem que ter um mínimo de 3 noites para obter os benefícios. Os benefícios não são aplicáveis
se a reserva do casal for feita através de uma agência de viagens online.
**Sujeito a espaço e disponibilidade do resort. Se o casal fez reserva de um quarto Caribbean Diamond/Deluxe Diamond ou maior, terão a opção de oferecer o
“upgrade” para um membro da família pelo mesmo número de noites reservadas. Uma estadia mínima de 3 noites é necessária por reserva para validar os benefícios.
***Os lugares para eventos privados são designados no momento da sua chegada e está sujeito à disponibilidade. Um evento privado de (2) duas horas só será aceito
como um (1) evento.
****Cancún, Riviera Maya e Punta Cana: Pratos indianos são preparados por um fornecedor local. O menu indiano está disponível para grupos de casamento menores
com custo adicional. As opções de cozinha disponíveis mudam de acordo à propriedade. Em Vallarta estes pratos não estão disponíveis.
Com o objetivo de poder oferecer os benefícios para os grupos de casamento, todas as reservas tem que ser feitas pelo mesmo canal com contrato de grupo a partir
de 10 quartos; ou, sem nenhum contrato de grupo para 9 quartos ou menos.
A reserva dos noivos deve ser parte do grupo para conseguir os benefícios.
Estes benefícios são aplicáveis quando o grupo tem reserva direta com o Departamento de Casamentos. Os benefícios estão sujeitos a mudanças, com base no canal
de reservas que o casal utilizar.

*Os eventos privados incluídos com os benefícios do grupo são só para eventos relacionados com o casamento .
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INFORMAÇÕES DE CASAMENTOS – PUNTA CANA
RESUMO DE CASAMENTOS DE DESTINO
• A coleção de casamento de cortesia não é aplicada no caso de solicitação na locação/destino.
• Para casamentos de última hora será cobrado um valor de $1.000 USD, se a coleção de casamento gratuito for reservada com 31 dias ou menos antes da
data da cerimônia. Uma vez feito o contrato e recebido o pagamento por parte do casal, o casamento será entregue ao resort para que comecem com o
planejamento.
• Uma taxa de $1.000,00USD será aplicada para fornecedores externos contratados pelo casal e não contratados pelo hotel como um fornecedor preferencial.
Se o fornecedor oferece múltiplos serviços, será aplicada uma taxa por serviço. A taxa cobre uma (1) pessoa por um (1) dia. Para outras pessoas que trabalham
para o fornecedor externo, o acesso nos dias adicionais será cobrado como um Day Pass. Para que o fornecedor possa comer no evento, deve adquirir um
Day Pass.
• A decoração nas coleções de noiva abrange exclusivamente a cerimônia.
• Na sua chegada, os casais devem ir ao escritório de lua de mel com a finalidade de confirmar os serviços do seu pacote de lua de mel.
• O brinde de espumante e o corte de bolo podem ser feitos na cerimônia, coquetel ou evento privado. Você tem que notificar ao resort a opção escolhida.
• Dependendo das flores selecionadas, pode ser aplicado um valor adicional. Tenha em mente que nossa seleção de flores depende muito da época do ano, bem
como nossas importações semanais de flores. Algumas flores podem não estar disponíveis.
• Custo adicional é aplicado para cadeiras adicionais e bolo para mais de 32 pessoas.
• Dependendo do pacote de fotos selecionado, pode levar até 8 semanas para recebê-lo. Se o casal compra um dos pacotes de fotografia, os fotógrafos podem
fornecer um CD com as imagens localmente.
• A seleção de música está sujeita à disponibilidade.
• Não aceitamos cheques pessoais no resort.
• Podem ser realizadas cerimônias simbólicas com casais do mesmo sexo.
• Se o casal quiser entregar itens nos quartos dos hóspedes, será aplicada uma taxa adicional. Para Cancún e a Riviera Maya: $3.50 USD por quarto. Vallarta
e Punta Cana: $3.00 USD por quarto.
EVENTOS PRIVADOS
• Há um custo adicional quando o coquetel ou o evento privado é feito na praia ou em área limitada ou onde não há nenhum acesso com elevador. Para uma
hora de coquetel, tem o custo de $6 USD por pessoa (acima de 4 anos de idade). Para um evento privado, é de $12 USD por pessoa (acima de 4 anos de idade).
Para uma hora de coquetel mais um evento privado, é de $18 USD por pessoa (acima de 4 anos de idade).
• As áreas de piscinas estarão disponíveis a partir das 19:00 horas para serviços de coquetel privado. Punta Cana: A piscina Eden não está disponível.
• Todos os eventos privados que ocorrem ao ar livre devem acabar até às 22:30 horas e serão somente com o serviço buffet.
• Todos os eventos privados que se realizarem em um dos salões do hotel, podem acontecer até o horário solicitado desde que pagas às horas adicionais e taxa
de staff adicional.
• Todos os eventos privados que se realizarem nos salões serão em formato jantar com serviço, exceto se tenha sido feita solicitação para jantar estilo buffet.
CERIMÔNIAS CIVIS / LEGAIS - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E PANORAMA GERAL
• É necessário que o casal chegue ao hotel no mínimo 3 dias úteis (segunda feira a sábado) antes da cerimônia.
• Há um custo administrativo de $1,000 USD para todas as cerimônias civis realizadas por um juiz de paz, além do custo da coleção.
• Os casamentos civis devem ser confirmados 90 dias antes de chegar ao destino.
• As cerimônias civis são celebradas em espanhol. Se necessário, um tradutor pode ser contratado com um custo adicional.
• Endereço e profissão do casal.
• Declaração de solteiro (fornecido pelo escritório do Consulado Dominicano no estado do país onde atualmente reside o casal).
• Cópia autenticada de certidão de nascimento (emitido pelo governo do seu país).
• Tradução de todos seus documentos (emitido pelo Consulado Dominicano no país/estado que atualmente vive).
• Passaportes válidos.
• Cópia autenticado da certidão de óbito do anterior cônjuge (se aplicável) *
• Nomes, idades, nacionalidades, endereços, profissões e passaportes de 2 testemunhas. As testemunhas devem chegar dois (2) dias (segunda a sábado) antes
da cerimônia. As testemunhas tem que ter 18 anos ou mais. Caso não tenha testemunhas, Hard Rock pode oferecer, sem custo adicional.
• Na sua chegada, o governo de Punta Cana cobra uma taxa na aduana no aeroporto. Entre em contato com seu agente de viagens para mais detalhes.
• O casal não deve estar casado legalmente para poder se qualificar para a nossa cerimônia civil. Se já estão casados, pode ser celebrada somente uma
cerimônia simbólica ou ter uma renovação de votos.
• IMPORTANTE: Se o casal é de nacionalidade dominicana, são solicitados documentos adicionais. Por favor informe o seu Coordenador de casamento. Os
nomes nos cartões de residência, divórcio e/ou o passaporte devem ser os mesmos, incluindo ortografia.
• Deve enviar cópia de todos seus documentos para seu coordenador de casamento do hotel, ao menos um (1) mês antes da sua chegada, para verificação.
É de responsabilidade do casal entregar uma cópia de todos os documentos ao coordenador de casamentos.
• Se um dos noivos se divorciou com menos de seis meses de antecedência em relação à data da cerimônia, não será possível realizar a cerimônia civil. Neste
caso as cerimônias simbólicas estão disponíveis.
• Se estão divorciados, a cópia autenticada do divórcio é necessário. Caso tenha se divorciado mais de uma vez, por favor traga os documentos completos de
cada divórcio.
CEREMÔNIAS CIVIS SÃO REALIZADAS DE SEGUNDA À SÁBADO.
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INFORMAÇÕES DE CASAMENTOS – PUNTA CANA
CERIMÔNIAS SIMBÓLICAS - REQUISITOS E RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
• É necessário que o casal chegue ao hotel com 3 dias úteis (de segunda-feira a sábado) antes da cerimônia.
• As cerimônias simbólicas não são válidas juridicamente.
• Passaporte e identificação turística de cada um.
• Endereços e profissões do casal.
• Certificado de matrimônio (se aplicável).
• É de responsabilidade do casal oficializar o casamento legal na sua cidade natal, sendo antes ou depois da sua viagem.
• Não serão aceitos documentos enviados pelo correio.
• As cerimônias simbólicas podem ser celebradas em inglês ou espanhol.
• Casamentos do mesmo sexo são considerados cerimônias simbólicas.
CERIMÔNIAS SIMBÓLICAS SÃO REALIZADAS DE SEGUNDA À SÁBADO

CERIMÔNIAS CATÓLICAS / LEGAIS - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E PANORAMA GERAL
• É necessário que o casal chegue ao local com 3 dias úteis (de segunda feira a sábado) antes da cerimônia.
• A taxa do casamento católico é de $650 USD.
• As cerimônias católicas podem ser conduzidas em inglês ou espanhol.
• O coordenador de casamentos enviará ao casal as informações católicas que deverão ser preenchidas, juntamente com o contrato.
• As cerimônias católicas são juridicamente vinculadas.
• O formulário de casamento deve ser preenchido e enviado por e-mail para: cath-wedding-dom@hotmail.com com pelo menos dois meses anteriores à
data do casamento. O formulário deve ser enviado como um documento de Word. Não aceitamos documentos em PDF.
• As cerimônias católicas podem ser solicitadas com pelo menos 3 meses de antecedência ao evento.
• O casal deve entrar em contato com o sacerdote da sua paróquia 6 a 12 meses antes da sua data de casamento para iniciar a apresentação e todos os
requisitos antes do casamento.
• O casal pode convidar seu próprio sacerdote ou diácono para realizar seu casamento. Neste caso, deverá apresentar uma carta da diocese juntamente com os
documentos do casamento pelo correio, à igreja.
• É necessário ter Testemunha.
• Requisitos do documento (deve ser copiado e enviado por correio – e-mail):
• Certidão de nascimento de ambos
• Certificado de matrimônio Civil
• Atestados de batismo com o endereço completo da sua paróquia
• Cópia da entrevista na paróquia
• Certificado do curso pré-nupcial
• Carta do sacerdote de sua paróquia dando permissão ao sacerdote local que vai celebrar a cerimônia
• Cópia de um certificado de nulidade/invalidez, se for o caso.
• Cópia da certidão de óbito, se aplicável.
• O sacerdote que celebra o casamento será o Padre Jean A. Lacille, Archivista. Suas informações de contato estão listadas a seguir.
• As cerimônias católicas só serão realizadas em um dos Gazebos.
• As cerimônias católicas não podem ser realizadas na praia.
• Se tem ensaio prévio ao casamento, será feito pelo coordenador do casamento e o sacerdote não estará presente.
• O Sacramento da confissão deve ser recebido antes de chegar a propriedade.
• Documentos de correio: todos os documentos devem ser enviados por correio para o seguinte endereço via FEDEX, UPS, DHL o USPS pelo menos 3 meses
antes da data do casamento:
• Obispado de la Altagracia
• Calle Vetilio Alfau Durán (Libertad)
• Higuey, República Dominicana
• Telefone: 829.806.2675
• Correio eletrônico: cath-wedding-dom@hotmail.com
CERIMÔNIAS CATÓLICAS SÃO CELEBRADAS DE SEGUNDA À SÁBADO

NOTAS ADICIONAIS PARA TODAS AS CERIMÔNIAS DE CASAMENTO EM PUNTA CANA
Por favor, é importante ter conhecimento que os certificados de nascimento, divórcio, óbito, adoção e mudança de nome se tornarão propriedade da província de
La Altagracia, Punta Cana caso não seja entregue as cópias autenticadas dos mesmos.
Uma certidão de casamento é fornecida pela província de La Altagracia, Punta Cana, República Dominicana para cerimônias civis; Este é um documento legal
emitido em espanhol. Todos os casais devem entrar em contato com seu tribunal local para a apresentação dos requisitos. Cada Estado ou País é diferente quando
lida com apresentação dos documentos de matrimônio estrangeiro. Alguns países exigem o certificado traduzido do espanhol para o inglês; Outros podem exigir
trabalho adicional para apresentar. Esta responsabilidade é do casal e não do Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, quanto a despesas adicionais que podem estar
associadas ao estado / país quanto a necessidades de documentação adicional. A certidão de casamento é enviada para o casal diretamente usando o endereço
fornecido no local do evento. Devido aos processos da cerimônia civil em Punta Cana, República Dominicana o atestado pode demorar até 2 meses para ser enviado
e aplicar uma taxa obrigatória de $69 USD. TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM CHEGAR EM UMA PASTA.
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INFORMAÇÕES DE CASAMENTOS – MÉXICO
RESUMO DE CASAMENTOS DE DESTINO
• A coleção de casamento de cortesia não é aplicada no caso de solicitação na locação/destino.
• Para casamentos de última hora será cobrado um valor de $1.000 USD, se a coleção de casamento gratuito for reservada com 31 dias ou menos antes da data
da cerimônia. Uma vez feito o contrato e recebido o pagamento por parte do casal, o casamento será entregue ao resort para que comecem com o
planejamento.
• Uma taxa de $1.000,00USD será aplicada para fornecedores externos contratados pelo casal e não contratados pelo hotel como um fornecedor preferencial.
Se o fornecedor oferece múltiplos serviços, será aplicada uma taxa por serviço. A taxa cobre uma (1) pessoa por um (1) dia. Para outras pessoas que trabalham
para o fornecedor externo, o acesso nos dias adicionais será cobrado como um Day Pass. Para que o fornecedor possa comer no evento, deve adquirir um
Day Pass.
• A decoração nas coleções de noiva abrange exclusivamente a cerimônia.
• Na sua chegada, os casais devem ir ao escritório de lua de mel com a finalidade de confirmar os serviços do seu pacote de lua de mel.
• O brinde de espumante e o corte de bolo podem ser feitos na cerimônia, coquetel ou evento privado. Você tem que notificar ao resort a opção escolhida.
• Dependendo das flores selecionadas, pode ser aplicado um valor adicional. Tenha em mente que nossa seleção de flores depende muito da época do ano, bem
como nossas importações semanais de flores. Algumas flores podem não estar disponíveis.
• Custo adicional é aplicado para cadeiras adicionais e bolo para mais de 32 pessoas.
• Dependendo do pacote de fotos selecionado, pode levar até 8 semanas para recebê-lo. Se o casal compra um dos pacotes de fotografia, os fotógrafos podem
fornecer um CD com as imagens localmente.
• A seleção de música está sujeita à disponibilidade.
• No caso de clima ruim, soltar pombos, ou a apresentação de fogos artificiais serão canceladas. Não é aplicado ajuste de crédito.
• Não aceitamos cheques pessoais no resort.
• Podem ser realizadas cerimônias simbólicas com casais do mesmo sexo nas propriedades de Cancún, Riviera Maya e Vallarta.
EVENTOS PRIVADOS
• Há um custo adicional quando o coquetel ou o evento privado é feito na praia ou em área limitada ou onde não há nenhum acesso com elevador. Para uma
hora de coquetel, tem o custo de $6 USD por pessoa (acima de 4 anos de idade). Para um evento privado, é de $12 USD por pessoa (acima de 4 anos de idade).
Para uma hora de coquetel mais um evento privado, é de $18 USD por pessoa (acima de 4 anos de idade).
• As áreas de piscinas estarão disponíveis a partir das 19:00 horas para serviços de coquetel privado.
• Todos os eventos privados que ocorrem ao ar livre devem acabar até às 22:30 horas e só podem ter o serviço estilo buffet.
• Todos os eventos privados que se realizarem em um dos salões do hotel, podem acontecer até o horário solicitado desde que pagas às horas adicionais e taxa
de staff adicional.
• Todos os eventos privados que se realizarem nos salões serão um jantar com serviço, exceto se tenha sido feita solicitação para jantar estilo buffet.
CERIMÔNIAS CIVIS / LEGAL - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E PANORAMA GERAL
• É necessário que o casal chegue ao hotel 3 dias úteis (de segunda a sábado) antes da cerimônia. Devem chegar às 12:00 para que o dia de chegada seja
em dia útil.
• O governo aplica uma taxa administrativa de $650 USD para todas as cerimônias civis. Adicional ao custo da coleção.
• No Hard Rock Hotel Cancún, o valor das cerimônias civis realizadas aos sábados é de $750 USD.
• No Hard Rock Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hotel Cancun e Hard Rock Hotel Vallarta, o valor para as cerimônias civis realizadas no domingo é de $850 USD.
• Certidões de nascimento (cópia autenticado de cada um).
• Passaporte
• Análise original de sangue (para determinar o tipo de sangue, HIV e comprovações prévias). O exame deve ser feito no complexo e os resultados ficam
prontos em 24 horas. Está incluso no valor administrativo do governo. Se o teste for positivo, uma carta de exclusão de responsabilidade deve ser assinada
pelo casal para prosseguir com a cerimônia.
• Cópia autenticada do atestado de óbito do anterior cônjuge (se aplicável) *
• Caso seja divorciado, uma cópia autenticada do divórcio é necessário. Se tiverem mais de um divórcio, por favor, trazer os documentos completos de
cada divórcio. Caso o divórcio tenha sido com menos de um ano de antecedência é obrigatório enviar um teste de gravidez. Um valor adicional de
$15 USD é cobrado para teste de gravidez.
• A documentação legal de adoção ou mudança de nome (se aplicável) *
• Identificação de turista (fornecida pela aduana na sua chegada ao aeroporto internacional de Cancún/Puerto Vallarta). Por favor, certifique-se de preencher
toda a informação correta com identificação de turista, caso contrário pode ser que necessite obter uma nova identificação de turista no aeroporto.
• Nome, idade, nacionalidade, endereço, profissão, passaporte e identificação de turista de 4 testemunhas. As testemunhas devem chegar dois (2) dias
(segunda a sexta-feira) antes da cerimônia. As testemunhas devem ter 18 anos ou mais. Caso não tenha testemunhas, podemos oferecer sem custo adicional.
• As cerimônias civis são celebradas em espanhol. Um tradutor pode ser contratado com um custo adicional.
• Em Cancún, Riviera Maya e Vallarta podem celebrar cerimônias do mesmo sexo.
CERIMÔNIAS CIVIS SE REALIZAM DE SEGUNDA À DOMINGO
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INFORMAÇÕES DE CASAMENTOS - MÉXICO
CERIMÔNIAS SIMBÓLICAS - REQUISITOS E RESUMO DE DOCUMENTOS
• É necessário que o casal chegue ao hotel 3 dias úteis (de segunda a sábado) antes da cerimônia. Deve chegar como máximo até 12:00 p.m. para que o
dia de chegada conte como um dia útil.
• As cerimônias simbólicas não são válidas juridicamente.
• Passaporte e identificação turística de cada um.
• Endereços e profissões do casal.
• Certificado de matrimônio (se aplicável).
• É de responsabilidade do casal realizar o casamento legal na sua cidade natal, sendo antes ou depois da sua viagem.
• Não serão aceitos documentos enviados pelo correio.
• As cerimônias simbólicas podem ser celebradas em inglês ou espanhol.
• Podem ser realizadas cerimônias do mesmo sexo em todos os hotéis.
CERIMÔNIAS SIMBÓLICAS SÃO REALIZADAS DE SEGUNDA À DOMIGO

CERIMÔNIAS CATÓLICAS - REQUISITOS E RESUMO - SOMENTE DISPONÍVEIS NO HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA
• É necessário que o casal chegue ao hotel 3 dias úteis (de segunda a sábado) antes da cerimônia. Deve chegar como máximo até 12:00 p.m. para que o
dia de chegada entre como um dia útil.
• Há uma taxa de $ 650 USD. Esta taxa é acrescentada ao custo da coleção.
• As cerimônias católicas podem ser celebradas em inglês ou espanhol.
• O casal deve consultar com sua Paróquia local sobre todos os requisitos exigidos para realizar uma cerimônia no exterior.
• Quando tenha completado todos os requisitos, o casal receberá uma carta de autorização, assinada e carimbada pelo seu Pároco local e pelo Bispo da
diocese, confirmando o processo. A carta deve ser enviada para a paróquia de Playa del Carmen com 2 meses antes da data da cerimônia.
• Enviar por e-mail as cópias digitalizadas dos documentos seguintes, para notaria@iglesiadelcarmen.org.mx:
- Certificado de batismo (de ambos os cônjuges)
- Certificado de confirmação (de ambos)
- Registro do curso pré-matrimonial requerido por sua paróquia local.
• Estes documentos são entregues aos noivos pela sua paróquia local.*
• Se o casal traz um sacerdote para celebrar o casamento, devem enviar as credenciais do sacerdote para a paróquia de Playa del Carmen. O casal
deve confirmar com o sacerdote se ele irá trazer seus próprios objetos sagrados. Caso contrário, o casal pode solicitar os objetos sagrados que estão sob
responsabilidade da paróquia de Playa del Carmen.
• Depois de apresentados todos os documentos, o casal deve comunicar ao seu coordenador de casamento, que dará continuidade junto à paróquia a
toda a documentação recebida.
A CAPELA CATÓLICA ESTÁ DISPONÍVEL SOMENTE PARA CERIMÔNIAS CATÓLICAS.
HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA: CERIMÔNIAS CATÓLICAS SÃO REALIZADAS DE SEGUNDA À SÁBADO
NOTAS ADICIONAIS PARA TODAS AS CERIMÔNIAS DE CASAMENTO NO MÉXICO
*É importante saber que os atestados de nascimento, divórcio, óbito, adoção e mudança de nome passarão a ser propriedade do estado de Quintana Roo/
Nayarit, México. A cerimônia só pode ser realizada se todos os documentos estiverem em dia.
Todos os documentos devem ser traduzidos ao espanhol no resort. Para isto, os documentos apresentados devem ser emitidos em inglês. Se não puderem
emitir as certidões de nascimento em inglês, por favor, comunique o seu coordenador de casamento. Aplicam-se procedimentos adicionais. O custo pode variar
dependendo do número de páginas por documento. A propriedade será cobrada pelo custo da tradução.
O atestado de casamento é fornecido pelo Estado de Quintana Roo/Nayarit, no México para cerimônias civis, e é um documento legal emitido em espanhol.
Todos os casais devem contatar seu cartório local para a apresentação dos requisitos. Cada estado de cada país é diferente no que se refere a apresentação de
documentos de casamento estrangeiro. Alguns países pedem atestados para tradução do espanhol ao Inglês. Hard Rock não é responsável por taxas adicionais
que podem estar associadas de acordo com os requisitos do estado ou países em documentação complementar.
A partir do 01 de janeiro de 2013 somente uma declaração de estado civil é necessária para todos os casais que se casam em Quintana Roo/Nayarit. Esta é
prova de solteira no estado de Quintana Roo, no México, e foi adotado pelo governo estadual para todos os casamentos. Este novo requisito legal terá um custo
adicional que será incluído na taxa governamental no valor de $650 USD. Somente 1 documento será necessário para pessoas solteiras e dois documentos serão
obrigatórios se a noiva ou o noivo forem divorciados(a).
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LUZ, SOM E FOTOGRAFIA

PACOTES DE LUZ, SOM E DE FOTOGRAFIA
Estão disponíveis através da empresa interna nos hotéis, Huellas del Caribe.
Para detalhes e preços, entre em contato com seu coordenador de casamento.

PACOTES AUDIO VISUAIS
Inclui DJ, Áudio e iluminação. Estão disponíveis através da empresa interna nos hotéis.
Para detalhes e preços, entre em contato com seu coordenador de casamento.
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EVENTOS PRIVADOS

FESTA DEPOIS DA CERIMÔNIA
• De 10 a 20 pessoas - $400 USD
• De 21 a 30 pessoas - $600 USD
• De 31 a 40 pessoas - $800 USD
• De 41 a 50 pessoas - $1,000 USD
• Os preços mencionados acima incluem 1 hora de coquetel, bar aberto e canapés.
• Horas adicionais são $12 USD por pessoa.
EVENTO PRIVADO DE CASAMENTO
• $50 USD por pessoa por 2 horas.
• Horas adicionais:
• 7:00 a 23:00: $6 USD por pessoa por hora - aplicável para adultos e crianças.
• 23:00 a 7:00: $6 USD por pessoa por hora – aplicável para adultos e crianças, além de $95 USD por staff, por hora.
Inclui uma decoração standard (toalha de mesa e guardanapos).
O evento inclui espaço de festa, menu e serviço de bar aberto.
O buffet e serviços de jantar com serviço requerem um mínimo de 20 pessoas.
Os jantares com serviço são oferecidos em espaços internos somente.
* * Os extras estão associados a uma decoração de mesa, flores, iluminação, entretenimento, fotografia, filmagem, etc. Para detalhes e preços, entre em
contato com seu coordenador de casamento.
* Preços para festas e eventos privados são aplicáveis para eventos além do que é incluído nos benefícios de casamento de grupos.
PASSE DE CASAMENTO PARA CONVIDADOS QUE NÃO ESTÃO HOSPEDADOS NO HARD ROCK
• 2019: $111 USD por adulto / $54 USD por crianças de 4 a 12 anos
• 2020: $115 USD por adulto / $56 USD por crianças de 4 a 12 anos
* (O hotel permite comprar passes de Day Use para o casamento até para um máximo de 20% do número total de convidados que estão presentes no
casamento. Os passes são assegurados para uso somente no dia da cerimônia. Os passes do casamento permitem só o acesso para a cerimônia e os
eventos do casamento.)

Os preços estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso.
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SOUND CHECK

PROGRAMA DE INSPEÇÃO DE LOCAÇÃO
Esta é a sua oportunidade de visitar Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hotel Vallarta
e Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana e ver com seus próprios olhos o hotel anfitrião do seu casamento.

• Tarifa do quarto: $214 USD por quarto individual / $257 USD por quarto duplo; ambas tarifas aplicáveis por
quarto, por noite nas categorias de Deluxe Gold e Caribbean Suite.

• O preço é por quarto para um máximo de 3 noites.

• A reserva deve ser confirmada com antecedência não maior do que 60 dias antes da viagem.

• É necessário confirmar a inspeção de locação não mais do que 91 dias antes da data da cerimônia.
• A tarifa não está disponível durante a estadia do casal durante o casamento.
• A reserva não é reembolsável.

O melhor de tudo, se o casal chegar a 25 quartos ou mais de 75 noites, eles são elegíveis para um crédito de suas noites de

inspeção na proposta de casamento. $ 10 USD por pessoa, por noite, serão deduzidos do seu crédito por impostos e gorjetas.

*As noites do programa de inspeção de locação não podem ser aplicadas às reservas de apartamentos do casamento.
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PACOTES DE LUA DE MEL

SINTA-SE O DONO DE CADA MOMENTO. PACOTES DE LUA DE MEL PELOS
HOTÉIS HARD ROCK TUDO INCLUIDO, INSPIRADOS POR COLIN COWIE.
COM AMOR PELOS HOTÉIS HARD ROCK TUDO INCLUÍDO
• Mini bolo
• Vinho espumante da casa
• Jantar de lua de mel*
• Café da manhã no quarto *
• Experiência de Spa na banheira de Hidromassagem*
• Nota de boas vindas de Colin Cowie
PREÇO 2019/2020: CORTESIA*

PACOTE PRINCIPAL
• Mini bolo
• Vinho espumante da casa
• Jantar de lua de mel *
• Café da manhã no quarto *
• 2 Camisetas de Lua de Mel
• Morangos com cobertura de chocolate na sua chegada
• Roupão de banho e pantufas
• Aromaterapia no quarto*
• Um kit sensual de pintura corporal de chocolate
• Desenho de coração com pétalas de flores no meio da cama
com as iniciais do casal na sua chegada*
• Cartão de boas vindas de Colin Cowie
PREÇO 2019/2020: $750 USD **

PACOTE ESTELAR
• Acesso VIP ao Hotel
• Serviço de concierge de lua de mel
• Mini bolo
• Garrafa de Champanhe
• Jantar de lua de mel*
• Café da manhã no quarto*
• 2 camisetas de lua de mel
• Morangos com cobertura de chocolate na sua chegada
• Pantufas e roupão de banho
• Aromaterapia no quarto *
• Banho com pétalas de rosa em banheira de hidromassagem*
• Kit de Kama Sutra
• Desenho de coração com pétalas de flores no meio da cama
com as iniciais do casal na sua chegada *
• Tour para duas pessoas *
- Cancún/Riviera Maya: nadar com os golfinhos
- Punta Cana: passeio a cavalo na praia
- Vallarta: cruzeiro no fim de tarde / Massagem
relaxante para o casal Rock Spa® (50 minutos) *
• Cartão de recepção de Colin Cowie
PREÇO 2019/2020: $1,500 USD ***

*Para reservar o Pacote Gratuito de Lua de Mel, o casal deve apresentar prova de matrimônio no último ano. Para receber os serviços anteriores no momento de fazer sua reserva, mencione que estão viajando de
Lua de Mel para que a reserva possa ser codificada dessa maneira específica. O Pacote Gratuito de Lua de Mel é combinável com todos os Pacotes de Lua de Mel Opcionais. Uma vez que o casal tenha realizado seu
registro na recepção, serão orientados a se dirigirem até a área do concierge onde receberão suas boas vindas e poderão reservar sua aromaterapia, jantar de lua de mel, café da manhã no quarto, tours, experiência
de spa e banheira de hidromassagem e sua massagem. Os tours estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso. Os tours devem ser combinados com Vacation Planners. Os casais devem dar seu nome completo no
momento da reserva para receber o desenho de coração com pétalas de flor na sua chegada. Disponível em propriedades de Hard Rock Hotel com tudo incluído. ***Preços dos pacotes estão sujeitos a mudanças
sem prévio aviso.
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POLÍTICAS E TARIFAS

As coleções de casamento devem ser reservadas com antecedência. Não é possível reservar a cerimônia cortesia se solicitada no hotel. Qualquer reserva
deve ser feita com pelo menos um mês (31 dias) antes da chegada. O cartório na República Dominicana abre somente de segunda a sexta feira.
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Hard Rock Hotel Cancún, Hard Rock Hotel Riviera Maya e Hard Rock Hotel Vallarta oferecem aos casais uma enorme variedade
de serviços extras para escolher.
Uma taxa no valor de US $ 1,000 USD será aplicada por fornecedores externos contratados pelo casal e não contratado pelo hotel como um fornecedor preferencial.
Caso o fornecedor execute múltiplos serviços, a taxa será cobrada por cada serviço.
A taxa cobre uma 1 pessoa por um 1 dia. Pessoal extra que trabalhe junto aos fornecedores, ou requerem acesso em dias adicionais, haverá taxa de DAY USE.
No Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana, é necessário o pagamento de uma taxa de US $ 1,500 USD para a supervisão dos fornecedores externos e pagar uma
apólice de seguro de US $ 500.000 USD para qualquer fornecedor de terceiros que precise para a realização de trabalhos de audiovisual. Levar o seu próprio Equipamento de DJ ou instalação de materiais resistentes (estruturas metálicas, tendas, tecidos pendurados, etc.) dentro do nosso estabelecimento.
A cerimônia de casamento só poderá ser realizada no resort que o casal esteja hospedado.
CÓDIGO DE VESTIR: Formal ou semiformal, não é permitido shorts ou trajes de banho. O noivo pode usar shorts elegantes para a cerimônia unicamente.
Para restaurantes selecionados é aplicado o código de vestir formal.
POLÍTICA DE PAGAMENTO:
• Todos os casamentos requerem um depósito não-reembolsável de $300 USD para confirmar a data do casamento e a hora.
• O depósito será aplicado à proposta de casamento do casal e pode ser usado para uma coleção de casamentos Colin Cowie ou serviços opcionais.
Se o casal decidir mudar seu casamento para uma data posterior. Se o casal decidir mudar o casamento para uma data posterior, o saldo restante
será aplicado no momento da mudança solicitada, se aplicável.
• O pagamento final de todos os serviços do casamento deve ser realizado até 45 dias antes da cerimônia.
• Haverá uma multa de $500 USD por qualquer pagamento feito 44 dias ou menos antes da cerimônia.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO:
• No caso de cancelamentos realizados 31 dias ou mais antes do casamento, o depósito não é reembolsável. Todos os outros pagamentos são
reembolsáveis.
• No caso de cancelamentos realizados com 30 dias ou menos antes do casamento, nenhum pagamento será reembolsável.
São aceitos os cartões: Visa, MasterCard e American Express. Os cheques pessoais não são aceitos no hotel.
TODOS OS PREÇOS, PACOTES E PEDIDOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO.
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