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CRIAÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO 
DE EVENTOS 
SOB MEDIDA 
NA FRANÇA

Destination Weddings

Elopements

Férias comemorativas: .

What we do

aniversários,
renovação de votos/ bodas...



PLANEJAMOS 
O EVENTO 
COMPLETO NA
NA FRANÇA

Busca de fornecedores, contratação e coordenação local

Tipos de locais:

Castelos clássicos
Castelos rústicos
Salas e hotéis em Paris
Barco no Sena
Fazendas
Vinhedos
Campos de lavandas
Praias
Montanha/neve

Identificação do local do evento

Identificação dos profissionais

Auxílio nas reservas dos serviços, 

pagamentos e particularidades 

locais (escolha do menu, locação de 

equipamentos, negociação de horários...)

Coordenação no dia do evento

Destination Weddings



EM PARIS OU 
EM OUTRAS 
REGIÕES DA 
FRANÇA

Pacotes 
pré-estabelecidos em 
Paris e châteaux 
próximos da capital

Pacotes sob medida em 
outras regiões da 
França

Incluindo: fotógrafo, video-

maker, violinista, celebrante, 

bouquet de noiva, produção 

noiva

Casamento simbólico a dois 
Elopements



ESTIMATIVAS 
DESTINATION 
WEDDING

30 pax: 26 mil €*

50 pax: 35 mil €*

ESTIMATIVA 
ELOPEMENT 
CHÂTEAU

A partir de 3600€ 

Local com 1 noite para 

alguns convidados, jantar, 

foto, vídeo, decoração, 

produção noiva, dj, 

violinista, transpote até o 

local.

Local com 1 noite,  jantar, 

foto, vídeo, bouquet de 

noiva, produção noiva, 

violinista, celebrante.

Costs

*Média de valor 
para um 

casamento 
completo e bem 
lindo, mas claro 

que tudo 
depende do que 

os noivos 
desejam. 
Nossos 

casamentos são 
sob medida, 

conforme cada 
sonho e budget. 



WEDDINGS & EVENTS IN FRANCE

JoliettaLa

Sediada no norte de Paris, 
La Jolietta é uma assessoria de 
casamentos e eventos na 
França especializada em 
casamentos de destino para 
brasileiros que moram no Brasil 
e desejam se casar na França.

About

Sandra Duprat
Paris/França
Responsável Weddings



Testimonials

Todos os convidados 
disseram que foi o melhor 
casamento que eles já 
foram, que foi tudo perfeito 
e inesquecível. Eu sei que 
sem você não teria sido 
assim.

A Sandra é um amor. 
Desde o primeiro 
contato que tivemos, ela 
se dedicou a escutar com 
atenção o que queríamos 
e planejávamos , para 
tentar atender nossa 
demanda. Sempre muito 
atenciosa e gentil, nos 
atendia prontamente em 
todas as ocasiões. Foi 
incansável na procura do 
local.  Visitamos 
inúmeros castelos juntos, 
trocamos dezenas de 
e-mails, centenas de 
mensagens. Ela sempre 
carinhosa. Soube 
encontrar o tipo de local 
que queríamos e 
batalhava, em cada 
encontro com os 
proprietários, pra 
explicar o tipo de 
celebração que 
pretendíamos realizar. 
Ficamos muito felizes em 
te-la nos ajudando com 
os preparativos pro 
casamento. 
Com atraso, um ano 
depois, agradeço por 
tudo.

 Not enough words to 
thank you, Sandra. It 
was absolutely 
wonderful. You are an 
incredible 
weddinplanner: 
attentive, dedicated, 
communicative and 
extremely organized! 
Would recommend to 
anyone interested in 
making their wedding in 
France.

Desde que tive esta 
ideia de Elopement, 
comecei a pesquisar na 
internet sobre, foi então 
que encontrei a Sandra 
da La Jolietta. Ela me 
ajudou com cada 
detalhe, tudo pelo 
Whats App. Me indicou 
os melhores 
profissionais e me 
ajudou na busca de 
cada um.  Nem nos 
meus maiores sonhos, 
eu imaginei algo tão 
lindo e cheio de paz.

A insegurança era 
saber se daria certo e 
se era confiável, mas 
você é uma pessoa 
que transmite muita 
confiança, nunca 
tivemos dúvidas que 
seria maravilhoso. 

Gostaria de agradecer por 
toda a atenção, todo 
cuidado com cada detalhe 
do nosso grande dia! 
Gratidão à Josi, que o 
tempo todo esteve 
presente , tirando todas as 
minhas dúvidas, me 
auxiliando em tudo.

Obrigada a La Jolietta 
você é um amor, queria 
ter te conhecido antes, 
me salvou onde meu 
inglês não alcançava e 
reorganizou muita coisa 
para mim. Merci! Um 
anjo, especializada em 
casamentos em Paris.

Queria te agradecer 
imensamente por 
tudo que você fez pela 
gente e por ter feito 
com que o nosso 
casamento fosse tão 
incrível! Eu não sei o 
que teria sido sem 
você. Você foi 
essencial para a 
perfeição daquele dia! 
Todos os brasileiros e 
os franceses falaram 
sobre sua atenção, 
profissionalismo e 
delicadeza. Até meu 
pai que nem repara 
muito nesse tipo de 
coisa , me disse que 
você foi incrível e de 
uma simpatia sem fim. 
Nunca terei palavras o 
bastante para te 
agradecer por tudo!



Portfolio



Contact

Sandra
França

+33 6 89 34 15 37

wedding@lajolietta.com

Instagram

www.lajolietta.com

@lajolietta


