DECORAÇÃO IIDEIAS I ETIQUETA I FORNECEDORES

Vai celebrar?

12 decorações para
você comemorar,
do aniversário
ao casamento

Cardápio tropical

ASENA
PRAIA.

Menus saborosos
de chefs e mixologistas
refrescam a temporada

ia de estrela
l"ecnicasde cinema,
trash the dress e
molduras trazem
alegria ao enlace

ISTO É TOP

Graça e leveza podem ser
conquistadas com cestos de
cipó, flores e passadeiras de
junco para o caminho até o
altar. Na mesa de recados,
vaso Tok&Stok. Para deixar
mensagens carinhosas,
garrafas e conchas são ótima
pedida, ideia de Camila K.

CASAR E FESTEJAR
A BEIRA-MAR
"-

Materiais rústicos, plano B para dias chuvosos e outros conselhos
de especialistas experientes em festas na praia. Tudo para
você realizar o sonho com muita criatividade
TEXTO SÔNIA SANTOS

Um dos cenários mais cobiçados pelos noivos para
realizar o casamentp é a praia. Para ajudar os casais que
desejam realizar esse sonho. conversamos com vários
profissionais e garimpamos sugestões deslumbrantes,
do buquê à decoração do caminho até o altar. Inspire-se
e seja a próxima a dizer sim à beira-mar!
"Fã de praia, o casal queria uma celebração ao ar livre.
Por isso, alugou uma casa na Praia do Pernambuco, Guarujá,
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FESTA

VIVA

Sp, com cerimônia e festa no jardim", conta a designer floral
Camila K., da Camila K. Flores e Festas, de São Paulo, SP,
responsável pela decoração, feita com móveis Masano e
entre as flores, lisiantos, rosa-spray, dei fino, chuva-de-ouro,
cravínea, alstroeméria, hipericum e perpétua. Já o projeto
da decoradora Bia Sandoval, da Bia Sandoval Decoração de
Festas, de São Paulo, SP, realizado em Juquehi, SP,contou
com lousas, flores azuis e também com altar em frente à pr
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Lisiantos, rosa-spray, chuva-de-ouro,
cravinea,
alstroeméria,
hipericum e perpétua para as
mesas dos convidados
(Camila K.). Bia usou
cestos de taboa trançada e vasos de hortênsias
azuis e gipsófilas para o altar. O aparador era
do acervo da Pousada Chez Louise et Louis, em
Juquehy. O cantinho de degustação
de cachaça
foi montado por um amigo do casal
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