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Para elegerem

PORTUGAL
De entre todos os lugares do mundo, porque é que escolherão
Portugal para casarem? Poderia enunciar uma série de razões.
Mas fico-me por cinco apenas. Aquelas que me são mais
queridas e que, acredito, vos deixarão rendidos a este país.

Ousem proporcionar aos vossos convidados uma
experiência única de casamento fora do vosso país, com
o melhor que Portugal tem para vos oferecer.

WEDWINGS

ESCOLHER PORTUGAL
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250 DIAS DE SOL
POR ANO
Portugal é um dos países da Europa
com o clima mais ameno, e com mais
dias de sol durante o ano. Casar neste
país durante o Inverno não significa
necessariamente casar com chuva, frio
ou neve. É muito provável que o sol
esteja presente, tornando o vosso dia
ainda mais radiante.
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2000 KM
DE COSTA
Tornem o vosso casamento
inesquecível num dos maravilhosos locais que podem
encontrar ao longo dos
2000 km de costa do país.
Casem com os pés cobertos por grãos de areia ou
tendo por cenário o grandioso oceano Atlântico.

TRADIÇÃO
E HISTÓRIA
Quem não gostaria de casar num
palácio? Ou numa casa centenária,
com cheiro a história e a recordações
centenárias? Portugal tem lugares
absolutamente magníficos de portas
abertas, prontos a testemunhar a vossa
união.
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GASTRONOMIA: O
DIFÍCIL É ESCOLHER
Confesso-vos que não sei por
onde começar... Posso falar-vos do
maravilhoso marisco e do mais fresco
peixe, das fantásticas iguarias à base
da melhor carne, dos vinhos do Douro
e do Alentejo (o segredo mais bem
guardado de Portugal!), e ainda assim
estarei a contar-vos muito pouco
sobre a extraordinária gastronomia
deste país. Também vos posso falar do
famoso pastel de nata ou da ginjinha,
que tão bem combinam um com o
outro. Mas continua a ser pouco: a
riqueza gastronómica de Portugal é
tanta que dificilmente não agradará a
todos os palatos. Preparem-se: é muito
provável que não queiram voltar a sair
de perto de uma mesa portuguesa.
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E É ISTO: SOMOS UM
POVO SIMPÁTICO
Acreditem no que vos digo: nós, os
portugueses, somos pessoas felizes.
Adoramos receber e mostrar como é
tão fácil apaixonarem-se pelo nosso
país e pelos nossos tesouros mais bem
guardados. Deixem-nos mostrar-vos,
no dia do vosso casamento, porque
somos os perfeitos anfitriões.
Sejam muito bem-vindos a Portugal, o
país onde serão recebidos com sorrisos
e calorosos abraços.

Próximo evento...
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