14 de julho, 2019

informações úteis abaixo

índice

1

Informações úteis2:
onde ficar?

como ir?

o que vestir?
onde arrumar?
o que levar/presentear?
como confirmar presença?
*itens sublinhados em azul são clicáveis e direcionam para um link/página
2

Onde ficar?

Conversamos com um hotel perto
de onde moramos, que vai fazer um preço especial para a data:

Esuites sion savassi - Av. Uruguai, 1010 - Sion
Conversar com o Carlos Eduardo - 31 3517 2700/99841 5323

A Casa Bernardi, local da festa, fica no bairro Cidade Jardim,
na região centro-sul de BH. Abaixo alguns hotéis nessa região:
HILTON GARDEN INN - Avenida Prudente de Morais, 520 - Cidade Jardim
mercure belo horizonte - Avenida do Contorno, 7315 - Lourdes
hotel ibis budget minas centro - Avenida Bias Fortes, 783 - Lourdes
hotel ibis belo horizonte savassi - Avenida do Contorno, 6180 - Savassi
Caso prefira ficar em um apartamento do airbnb,
os bairros Cidade Jardim, Santo Agostinho, Santo Antônio, Lourdes,
Centro, Funcionários, Savassi, Cruzeiro, Anchieta e Sion são ótimas opções ;)
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Escolhemos um local
central da cidade para que
fosse de fácil acesso a todos! :)
Para se divertirem sem preocupações,
indicamos irem de táxi, uber e afins.

Como ir?

Caso prefiram ir de carro, há boas
opções de vagas na porta e no entorno.
No link, mais detalhes da localidade:
www.casabernardi.com.br

Endereço:

Rua Conde de Linhares, 308
Cidade Jardim - BH
voltar
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O que vestir?

O mais importante para nós é que seja um
momento de diversão e que vocês se sintam à vontade!

Por isso sugerimos irem com uma roupa confortável e com a qual
vocês se sintam bem. Vale lembrar também a época do ano, que costuma
ser mais fria, e o local, que é coberto, mas aberto nas laterais. Apesar do evento
começar cedo, às 13h30, pode fazer um friozinho no fim da tarde. ;)
Mesmo assim, continua com dúvidas do que vestir?
A Carol vai usar um vestido longo, mas sem bordados, rendas
e brilho e o Sérgio uma camisa e uma calça social.
voltar
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Onde arrumar?

Como o evento será em um domingo,
indicamos alguns profissionais que podem ir a sua casa/hotel, ou
abrir o salão para grupos, já que muitos lugares estarão fechados:
Glau cabelo e maquiagem - 31 98545.1043
renata camas selfie make up studio (atende no salão) - 31 98624.8452
rachel pimentel make up - 31 98894.0452
araceli makeup - 31 99399.3515
washington rodrigues make hair fashion - 31 99258.8282
andrea alencar make up (atende em grupo, em casa) - 31 98934.0279
cassia marques maquiagem - 31 99807.4777
marcela quintino make up - 31 99299.0721
gabriela ferron make up (atende em grupo, no salão) - 31 98897.3217
cidoca nogueira - 31 99991.9307
claudinha penteados - 31 99274.7308
femmenina make up - 31 99366.7242
clarisse padilha - 31 98888.3718
flávia make e cabelo - 31 99976.3374
tati macedo makeup hair - 31 99934.4337
voltar
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O que levar / presentear?
Beleza e simpatia!

Que já bem sabemos que vocês têm de sobra!!!

Muitos de vocês vieram de longe ( ) e tiveram gastos para
poderem dividir esse momento especial com a gente.
E esse é o nosso MELHOR presente!

Além disso, nossa casa é pequenina e já está toda montada/equipada.
Depois das festividades, planejaremos uma viagem para 2020.
Se não estiverem satisfeitos e quiserem levar algo a mais do
que a beleza e simpatia, vocês pode contribuir para esse plano :)
Entre no link para mais informações:

www.eutresvezes.com/viagem7anosjuntos.pdf
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Como confirmar presença?
que felicidade!

Você vai poder estar presente
conosco nesse momento tão especial!!! :D

Por favor, nos confirme sua presença por e-mail:
euvou7anosjuntos@gmail.com

Ou pelo Telefone/WhatsApp: 31 98872.8347
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