ESPAÇO
WEDDING
FESTURIS GRAMADO
2020/2021

ESPAÇO
WEDDING
2020/2021

4

EDITORIAL

ESPAÇO WEDDING / EDITORIAL

5

Espaço Wedding:
realizando sonhos
Com o Espaço Wedding, lançamos na
edição 2019 um novo segmento para o
turismo: espaço conceito para destinos,
marcas, serviços e produtos que trabalham
com Destination Wedding. Marcas nacionais
e internacionais fizeram do espaço no ano
passado um grande palco para o novo mercado, lançamentos de produtos para o segmento de casamentos e fortalecimento do
evento em lançar mais uma tendência do
turismo mundial.
Neste ano, este segmento foi fortemente
atingido pela pandemia. Mas não baixamos
a cabeça, muito pelo contrário, construímos
um projeto conceito com marcas nacionais
que apostam na retomada dos eventos sociais, casamentos, viagens de lua de mel…
queremos ser agentes promotores da retomada econômica e da volta à geração de

negócios para hotéis, resorts, destinos, companhias de navegação e outros segmentos
do mercado do turismo.
Mais do que viagens, esse segmento em
ascensão trabalha na realização de sonhos,
atuando com desejos e expectativas de
clientes que buscam sensações únicas e
marcantes para suas vidas. Com o Wedding,
proporcionamos encantamento e geração
de negócios. Trabalhamos com sensações e
acreditamos no potencial que isso tem para
continuar transformando o mercado.
Estamos apenas no começo e vamos
agora para a segunda edição deste projeto que já deu o que falar, mas que ainda
tem muito a colaborar para o nosso turismo.
Agradecemos a todos que apostaram no Espaço Wedding e apresentamos aqui quem
está ao nosso lado nesta edição!

Marta Rossi e Eduardo Zorzanello
CEOs Feira Internacional de Turismo de Gramado
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Cesar Serra
Curador do Espaço Wedding
Curador do Espaço Wedding no Festuris
2020, Cesar Serra é uma referência em sua
área. Chefe de cerimonial, é organizador
e consultor de empresas no segmento de
eventos há 37 anos com mais de 3.800 ca-

samentos realizados e especialista em Destination Wedding com casamentos realizados
em Portugal, Itália, Nova Iorque, Caribe e em
várias cidades do Brasil. Atualmente tem empresas em Brasília/DF e Gramado/RS.

O BRASIL TEM CENÁRIOS
INCRÍVEIS PARA REALIZAÇÃO
DE DESTINATION WEDDING
Qual é a sua expectativa para
essa edição do Festuris, considerando o atual quadro de retomada
do turismo através desse evento?
Acho que a Festuris 2020 representa
um marco da retomada dos eventos
presenciais. Os setores do Turismo e
Eventos foram duramente impactados
na pandemia e retornar com a maior
feira do setor no País é um alento para
o mercado e coloca estes segmentos
nos trilhos da recuperação.

Qual a importância do Espaço
Wedding e do crescimento deste
segmento no Brasil? Quais oportunidades este mercado terá a oferecer no pós-pandemia?
Acredito que o Destination Wedding
viverá os seus melhores dias para os
destinos nacionais e a procura por
lugares especiais para casar no Brasil
é uma tendência para os próximos
anos, pois estes destinos já povoam os
sonhos de casais do País inteiro.

Quais diferenciais você acredita
que as marcas que trabalham o
segmento Wedding precisam entregar a partir de agora para se
posicionarem e ampliarem seu espaço no mercado?
Especialização acima de tudo.
O Brasil tem cenários incríveis para
realização de Destination Wedding,
mas precisamos especializar nossa
mão de obra para realizar cada vez
melhor os sonhos dos nossos noivos.
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HOTÉIS

Hotel Refúgio
da Montanha

U

ma experiência inesquecível espera por você.
Localizado em Gramado, na Serra Gaúcha, o Hotel Refúgio da Montanha é sinônimo
de requinte, conforto, romantismo e sofisticação. Possui uma
arquitetura que encanta por sua
beleza e está em sintonia com a
magia cidade, proporcionando
uma atmosfera romântica, exclusiva e aconchegante. Com
atendimento
personalizado,
faz com que seus hóspedes te-

nham a melhor experiência possível durante sua passagem por
Gramado. O cuidado não se
limita somente às pessoas, o hotel também é Pet Friendly, oferecendo carinho e um atendimento especial para os bichinhos.
Conta com 56 apartamentos divididos em quatro categorias diferentes e exclusivas: Suíte, Suíte
Luxo com Varanda, Suíte Master
e Gran Suíte, todas planejadas
e decoradas para que você se
sinta em casa.

NOIVAS

O Hotel Refúgio da Montanha possui salão de beleza e massagem, que pode ser dedicado às noivas
que se hospedarem no hotel no seu dia especial,
com direito a um andar inteiro exclusivo para os
convidados, tudo para proporcionar maior praticidade e conforto aos hóspedes. Se hospedar no Refúgio da Montanha é ter a certeza de que a viagem
ficará guardada nas suas melhores lembranças.
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