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Chapel of the Flowers 

Amor e 
Casamento
Celebre seu amor na Chapel of the Flowers com 
uma cerimônia romântica em uma elegante capela 
interna ou em um cenário sereno ao ar livre. 

Nosso local para casamentos com serviço completo na 
Strip de Las Vegas oferece cerimônias civis, cerimônias 
de compromisso e renovação de votos, além de diversos 
toques especiais de acabamento para todos os casais 
que desejam celebrar seu amor. O TripAdvisor indicou 
a Chapel of the Flowers como uma das atrações 
principais em Las Vegas. Foi a única capela que ganhou 
esse reconhecimento.

Ligue para nós
1.800.843.2410 
Um de nossos experientes cerimonialistas  
terá o maior prazer em marcar um horário para você.

Visite 
www.littlechapel.com
Veja por que a Chapel of the Flowers é o local  
para casamentos mais elegante de Las Vegas!
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Capelas elegantes
Glass Gardens (máx. 88 convidados)
Tenha um casamento elegante em Las Vegas nesta capela rústica e chique, 
repleta de jardins. Cercada de paisagens verdes, paredes forradas com 
placas que imitam madeira e um sistema de iluminação personalizado para 
reproduzir o céu, este local se compara às instalações para casamentos dos 
resorts 5 estrelas de Las Vegas. O Glass Gardens oferece todo o luxo em um 
ambiente para casamento com temperatura controlada, garantindo que você 
e seus convidados fiquem totalmente à vontade – até mesmo durante os 
meses quentes do verão.

**Uma taxa adicional se aplica a este local.
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Magnolia Chapel (máx. 20 convidados)

A contemporânea Magnolia Chapel 
ostenta pisos com mosaicos em mármore e 
candelabros de cristal. A parede de cortinas 
enfeitadas com contas de cristal e os bancos 
rosados personalizados fazem deste local 
o espaço mais procurado para casamentos
íntimos em Las Vegas.
**Uma taxa adicional se aplica a este local.

Victorian Chapel (máx. 30 convidados)

Popular entre celebridades e destacada em 
um clipe de Carrie Underwood, essa capela 
clássica é um espaço romântico e íntimo. 
Cortinas marfim, um deslumbrante candelabro 
de cristal e bancos de madeira escura criam 
um local simplesmente deslumbrante para 
dizer “Sim”.

La Capella Chapel (máx. 80 convidados)

Sofisticada e elegante. Recordando os hotéis 
boutique, os revestimentos texturizados das 
paredes, o piso de mármore, os deslumbrantes 
candelabros e os assentos Chameleon Chair 
Collection® certamente vão impressionar.

**Uma taxa adicional se aplica a este local.

Garden Gazebo (máx. 20 convidados)

Cercado de um verde exuberante, esse local 
de cinema é um dos favoritos para fotografias 
ou uma exótica cerimônia ao ar livre. À noite, 
luzes brancas brilhantes criam um fulgor 
encantado por dentro. 

**Uma taxa adicional se aplica a este local.

5

https://www.littlechapel.com/las-vegas-wedding-chapels?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/las-vegas-wedding-chapels/the-glass-gardens?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/las-vegas-wedding-chapels/the-glass-gardens?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/las-vegas-wedding-chapels/victorian-chapel?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/las-vegas-wedding-chapels/magnolia-chapel?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/las-vegas-wedding-chapels/la-capella-chapel?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/las-vegas-wedding-chapels/the-gazebo?utm_source=COF%20Brochure


CERIMÔNIA TRADICIONAL 
Dom. a sex. - US$ 495
Sáb. (das 9h às 11h30) - US$ 595
• Buquê de noiva com 7 rosas atadas à mão
• Boutonnière de rosas
• (14) Fotos informais da cerimônia (4x6)
• Transmissão on-line ao vivo
• Serviço de limusine de cortesia
• Música de casamento tradicional
• Cerimônia da vela da unidade 

CERIMÔNIA ROMÂNTICA 
US$ 650

CERIMÔNIA REAL 
US$ 795
• Buquê com 18 rosas atadas à mão
• Apresentação de rosa única da noiva
• (2) Boutonnières de rosas
• (18) Fotos informais da cerimônia (4x6)
• Sessão de fotos prolongada de 20 minutos
• Impressão em metal (8x10)
• Transmissão on-line ao vivo
• 2 semanas de visualização prolongada via internet
• Download de vídeo da cerimônia
• Serviço First Look
• Serviço de limusine cortesia
• Música de casamento tradicional
• Cerimônia da vela da unidade 

CERIMÔNIA REQUINTADA 
US$ 995
• Buquê com 18 rosas atadas à mão
• (1) Buquê posy de três rosas
• (2) Boutonnières de rosa
• (24) Fotos informais da cerimônia (4x6)
• Sessão de fotos prolongada de 20 minutos
• (1) Impressão especializada (11x14)
• Transmissão ao vivo via internet
• 3 semanas de visualização prolongada via internet
• Download de vídeo da cerimônia com (1) pen drive
• Serviço de limusine de cortesia
• Serviço First Look com transporte privado
• Música de casamento tradicional
• Cerimônia da vela da unidade 

CERIMÔNIA SUPREMA E SESSÃO  
DE FOTOS NO LETREIRO DE LAS VEGAS
US$ 1.295
• Buquê com 18 rosas atadas à mão
• Apresentação de rosa única
• (2) Boutonnières de rosa
• (18) Fotos informais da cerimônia (4x6)
• (15) Fotos com pose (4x6)
• Sessão de fotos prolongada de 20 minutos no local
• Transmissão ao vivo via internet
• 4 semanas de visualização estendida via internet
• Download de vídeo da cerimônia com (1) pen drive
• Serviço de limusine de cortesia
• Passeio pela Strip e parada no letreiro de Las Vegas com 

fotógrafo
• Música de casamento tradicional
• Cerimônia da vela da unidade 

Os adicionais dos pacotes podem incluir: impressões especiais, sessão de fotos prolongada, 
recepção, acomodações em hotel, cabelo e maquiagem, design de flores personalizado, música, 
cerimônias com Elvis, soltura de pombos e muito mais.

Observação: os preços não incluem as taxas do local, as taxas do oficiante, as gorjetas do 
motorista da limusine nem as gorjetas dos fotógrafos do casamento. Um cerimonialista 
pode ajudá-lo a fazer uma cotação personalizada que inclua todas as taxas adicionais.
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• Buquê de noiva com 12 rosas atadas à mão
• Boutonnière de rosas
• (16) Fotos informais da cerimônia (4x6)
• Transmissão on-line ao vivo
• 8 horas de visualização estendida pela internet
• Download de vídeo da cerimônia
• Serviço First Look
• Serviço de limusine de cortesia
• Música de casamento tradicional
• Cerimônia da vela da unidade

https://www.littlechapel.com/wedding-packages/traditional?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/wedding-packages/romantic?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/wedding-packages/regal?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/wedding-packages/exquisite?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/wedding-packages/ultimate-ceremony-strip-tour?utm_source=COF%20Brochure


CERIMÔNIA DE LUXO
US$ 1.295
• Buquê com 18 rosas atadas à mão
• (2) Buquês posy de três rosas
• (3) Boutonnières de rosa
• (32) Fotos pré-cerimônia e fotos informais da

cerimônia (4x6)
• Sessão de fotos prolongada de 30 minutos
• (1) Impressão especializada (11x14)
• Transmissão ao vivo via internet
• 4 semanas de visualização estendida via internet
• Download de vídeo da cerimônia com (2) pen drives
• Serviço de limusine de cortesia
• Serviço First Look de luxo com segunda limusine
• Música de casamento tradicional
• Cerimônia da vela da unidade
• Vela da unidade personalizada
• Evento para descontração de 15 minutos

CERIMÔNIA HIGH ROLLER (RODA GIGANTE)
US$ 1.495**
• Buquê com 12 rosas atadas à mão
• Boutonnière de rosa
• (18) Fotos informais da cerimônia (4x6)
• Sessão de fotos da cerimônia de 30 minutos na roda

gigante High Roller
• Serviço de limusine de cortesia
• Gorjetas do fotógrafo principal e do motorista da limusine
• Taxa do oficiante
• Entrada para o passeio na roda gigante High Roller

** Observação: o preço de base vale para segunda a quinta-feira, antes 

das 17 horas.  

Os horários de pico estão sujeitos a uma taxa adicional: US$ 400 para  

segunda a quinta feira após as 17 horas, US$ 500 para sexta-feira e 

sábado antes das 17 horas e US$ 750 para sexta-feira e sábado depois 

das 17 horas.

CERIMÔNIA DO AMOR
US$ 1.995
• Buquê com 24 rosas atadas à mão
• (2) Apresentações de rosa única
• (3) Boutonnières de rosa
• 2 bolsas de pétalas de flores de seda
• (18) Fotos informais da cerimônia (4x6)
• Sessão de fotos prolongada de 45 minutos
• (25) Fotos com pose (4x6)
• (4) Ampliações (5x7)
• (4) Ampliações (8x10)
• (1) Impressão especializada (11x14)
• (1) Impressão em metal (8x10)
• Transmissão ao vivo via internet
• 4 semanas de visualização estendida via internet
• Download de vídeo da cerimônia com (1) pen drive
• Cabelo e maquiagem da noiva
• Serviço de limusine de cortesia
• Serviço First Look de luxo com segunda limusine
• Serviço de consulta VIP
• Música ao vivo durante a cerimônia
• Cerimônia da vela da unidade

Os adicionais dos pacotes podem incluir: impressões especiais, sessão de fotos prolongada, 
recepção, acomodações em hotel, cabelo e maquiagem, design de flores personalizado, música, 
cerimônias com Elvis, soltura de pombos e muito mais.
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Observação: os preços não incluem as taxas do local, as taxas do oficiante, as gorjetas do 
motorista da limusine nem as gorjetas dos fotógrafos do casamento. Um cerimonialista 
pode ajudá-lo a fazer uma cotação personalizada que inclua todas as taxas adicionais.
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Casamentos lendários
Grand Canyon (máx. 4 pessoas)

Aproveite uma viagem de helicóptero privada 
para dois, além de dois convidados, o oficiante 
e o fotógrafo. Você pousará no fundo do 
Grand Canyon para uma cerimônia simbólica, 
fotografias e uma celebração com piquenique.

Valley of Fire (máx. 20 convidados)

A apenas 45 minutos da Chapel of the Flowers, 
está o parque estadual de Nevada, com 
formações de arenito deslumbrantes de mais de 
150 milhões de anos. Viaje com estilo e com até 
seis convidados em uma de nossas modernas 
limusines. (Precisamos de duas semanas de 
antecedência para essa opção de cerimônia.)

Pacote High Roller 
(Roda Gigante) (máx. 20 convidados)

Troque seus votos de casamento a 170 metros 
de altura na mundialmente famosa Strip de Las 
Vegas. Essa cerimônia nas alturas inclui serviço 
de traslado de ida e volta em limusine para a roda 
gigante High Roller, flores para o casamento, 
oficiante e fotógrafo para registrar a cerimônia.

Red Rock (máx. 4 pessoas)

Um ambiente romântico para uma cerimônia 
inesquecível. O pacote Red Rock é perfeito 
para casais que desejam vistas da cidade com 
o deserto ao fundo. Esse pacote inclui flores, 
fotógrafo e passeio de helicóptero para o casal 
e dois convidados.
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Pacotes com tudo incluso
Facilite o planejamento do seu casamento. Nossos cerimonialistas têm uma 
variedade de pacotes com tudo incluso, que abrangem a cerimônia com recepção. 

CERIMÔNIA E RECEPÇÃO TRADICIONAIS
US$ 1.095
• Buquê com sete rosas atadas à mão
• Boutonnière de rosa
• (14) Fotos informais da cerimônia (4x6)
• Transmissão ao vivo via internet
• 8 horas de visualização prolongada via internet
• Download de vídeo da cerimônia
• Serviço de limusine de cortesia
• Champanhe de boas-vindas a Las Vegas com (2) taças para

brindar
• Música de casamento tradicional
• Cerimônia da vela da unidade
• Recepção elegante para dez pessoas
Precisa de mais opções de pacotes com tudo incluso?
Ligue para 1.800.843.2410 ou escreva para marryme@littlechapel.com
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Personalize 
seu dia
A Chapel of the Flowers tem especial orgulho de 
oferecer a você o melhor para tornar o seu dia perfeito.

Temos uma equipe de floristas de serviço completo que 
criará projetos requintados, desde os tradicionais até os 
exóticos, e quaisquer outros tipos, com conhecimento 
de quais flores são mais apropriadas para cada 
estação. Pergunte ao seu cerimonialista sobre buquês 
personalizados para a noiva, boutonnières, corsages e 
arranjos para a cerimônia e a recepção, além do nosso 
famoso Banho de Flores, com uma cascata de pétalas 
de rosas. 

Sinta-se bem e mostre o seu melhor com o pacote de 
spa para casais. Se preferir, marque um horário em seu 
quarto com cabeleireiro e maquiador. Podemos também 
indicar aluguéis de vestido e smoking, caso você prefira 
não carregar vestimentas caras de casamento no avião. 

Pergunte ao seu cerimonialista sobre essas e outras 
opções de personalização para tornar o seu dia ainda 
mais especial:

• Aprimoramento da cerimônia Elvis
• Sessão de fotos prolongada
• Serviço “First Look”
• Serviços de limusine e transporte para

convidados
• Música ao vivo na cerimônia
• Suítes de lua de mel e acomodações para os

convidados
• Oficiante especializado/intérprete
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Romanzo:  
Recepções italianas íntimas
Dê-se ao luxo da fantasia gourmet com uma 
abundância de frutos do mar, especialidades 
grelhadas e massas caseiras. As salas de jantar 
privativas oferecem à sua festa um aconchego 
íntimo com vista para a agitação da  
St. Mark’s Square.

Glamour Hollywood: 
Recepção na Strip
Celebre seu amor com uma experiência 
de jantar inspirada pelo glamour e 
empolgação das telonas. Quartos privativos e 
semiprivativos estão disponíveis, dependendo 
do número de convidados; as opções do menu 
atendem a todos os gostos.

Fiesta: 
Bar e Taqueria Autêntica
Entretenha seus convidados com uma 
autêntica festa ao estilo do sul neste agitado 
bar de margueritas e taqueria na Strip de Las 
Vegas. As salas de recepção e o espaço externo 
podem acomodar grupos de 14 a 60 pessoas, o 
que faz deste um lugar perfeito para seu jantar 
de ensaio ou sua celebração após a cerimônia. 

Classy: 
Steakhouse brasileira
Coma à vontade... Espetos fumegantes 
das melhores carnes assadas disponíveis são 
trazidos até sua mesa em um desfile de carne 
que parece nunca acabar, além de uma ampla 
variedade de legumes e saladas frescos.

Recepções
Coma, beba e case-se em uma recepção de casamento perfeita em Las Vegas. 
A Chapel of the Flowers pode planejar uma reunião íntima, uma celebração 
em grande escala ou, quem sabe, uma opção intermediária. Escolha seu bolo 
de casamento, os arranjos florais e tudo o mais que desejar para fazer da sua 
recepção a melhor festa para começar o resto de suas vidas juntos!

Faça de seu casamento de viagem um grande evento para todos os seus 
convidados, com um jantar de boas-vindas, um almoço de ensaio e um brunch 
de despedida. As refeições adicionais de comemoração proporcionarão mais 
tempo para conversar e descontrair com sua família e amigos! Lembre-se de 
contratar serviços de fotografia e filmagem para registrar essas memórias 
importantes.

Esqueça o estresse do planejamento do seu Grande Dia. Nossos cerimonialistas  
podem agendar sua recepção e outros eventos da celebração.

Escreva para 
marryme@littlechapel.com
para conferir os menus e os locais adicionais de refeição.
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littlechapel.com

1717 Las Vegas Blvd. S., Las Vegas, Nevada, 89104
702-735-4331 local  |  1-800-843-2410 linha direta gratuita  |  info@littlechapel.com e-mail

“Todos deveriam conhecer a Chapel of the Flowers!  
Esta empresa realmente sabe preparar o casamento 

e a cerimônia.”... Dan G., Brasil

“A Chapel of the Flowers é nota A+ no que se refere 
à experiência geral.”... Rebecca S.

“Eles são os melhores. Cuidaram de tudo para o nosso 
casamento. Os fotógrafos eram incríveis. O coordenador 

estava sempre à disposição e fez tudo acontecer 
tranquilamente.”... Casey
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