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Introdução
Fazer um casamento no campo é um sonho.
Os lindos cenários que a natureza oferece,
as flores, o sol e, até mesmo, os passarinhos
tornam o dia ainda mais especial,
romântico e encantador.

Não é à toa que esse tipo de cerimônia tem
sido cada vez mais escolhido pelos noivos.
O casamento na fazenda permite criar
decorações de todos os tipos,

Deixam a data ainda mais romântica e, com
certeza, ficarão na lembrança dos
convidados para sempre.

Se você está pensando em realizar o seu
casamento ao ar livre, não deixe de
continuar lendo o nosso artigo, para receber
algumas dicas, para que tudo corra bem no
dia!

Escolhendo o
melhor dia e
horário
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Essa pode parecer uma dica óbvia, no entanto, quando falamos de
um casamento na fazenda, é importante prestar bastante atenção
à época do ano escolhida.

Por estarmos falando de um ambiente
mais aberto e de haver a possibilidade de
vocês casarem embaixo das nuvens ou
das estrelas, vale a pena escolher um mês
em que não esteja tão frio ou que não
chova tanto.

Apesar de muitas fazendas contarem
com estruturas bastante completas e
oferecerem salões fechados,

Além disso, você não vai precisar se preocupar com atrasos ou
dificuldades para os convidados circularem pelo local.

O horário da cerimônia também é um ponto importante aqui. Tome
cuidado para não escolher um período em que o sol esteja muito
forte, por exemplo.

Além de correr o risco de você e os convidados passarem muito
calor, a intensidade do sol pode interferir na beleza das fotos.

Antes das 11h e depois das 14h, o sol já está
mais ameno e, com certeza, as fotos
ficarão mais bonitas. Se casar com o pôr
do sol, então, pode criar uma experiência
única a data e deixar os vídeos e as fotos
de tirar o fôlego!

Por isso, se vocês pretendem fazer a
cerimônia no final do dia, tentemagendar
para entre às 16h e às 18h.

Analisando a
infraestrutura do
local
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Falando em imprevistos com chuva ou com muito sol, a infraestrutura
oferecida pela fazenda escolhida pode fazer toda a diferença para
deixar a cerimônia perfeita!

Veja se o local oferece alternativas
para esse tipo de imprevisto, ou seja,
se há algum salão ou espaço fechado.

Também é importante que a fazenda
conte com uma boa cozinha equipada
para receber a equipe do buffet.

Chalés ou acomodações para os noivos e padrinhos também fazem
toda a diferença em um casamento na fazenda. Mesmo que vocês
não pretendam dormir no local, é preciso ter um espaço para se
arrumar e guardar as roupas e acessórios.

Por fim, não deixe de analisar a disposição das áreas da fazenda e
pensar nos seus convidados para ver se a cerimônia como um todo
faz sentido. O local em que os banheiros estão, por exemplo, podem
fazer toda a diferença para deixar o casamento mais agradável para
convidados mais velhos ou que possuem algum tipo de necessidade
especial.

E claro, vale sempre lançar um olhar crítico em relação à limpeza e a
conservação da fazenda escolhida. Afinal, você não quer que sua
decoração perca todo o charme e a beleza por conta de paredes
mal pintadas ou áreas que não estão bem conservadas.

Dicas para uma
decoração
perfeita
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A decoração do casamento faz toda a diferença para deixar a
cerimônia mais romântica e transmitir toda a personalidade dos
noivos

Para os casamentos no final do
dia ou durante a noite, apostar
em muitas luzinhas vai fazer toda
a diferença para iluminar os
espaços e criar uma linda
atmosfera de encantamento.

Você também pode aproveitar a própria natureza do local e
incorporar as flores, vegetações, árvores e o que mais a fazenda
puder oferecer para criar lindos cenários de tirar o fôlego!

Decorações bem coloridas ou, ao
contrário, minimalistas também
combinam muito com um
casamento na fazenda. Por isso,
vale soltar a criatividade e
pesquisar muitas referências!

3.1 PENSE NA
DECORAÇÃO
DE ACORDO
COM O
HORÁRIO DA
CERIMÔNIA

Para criar uma decoração perfeita
para o seu casamento na fazenda é
importante considerar o horário e a
época do ano em que ele vai
acontecer.

Esse tipo de atitude vai ajudar a deixar a
cerimônia mais aconchegante e a lidar
com imprevistos. Por isso, vale a pena
considerar uma cobertura para épocas de
muito calor ou com possibilidade de
chuvas.

A iluminação também faz toda a
diferença para casamentos na fazenda
no final do dia. Criar ambientes
românticos com luzinhas penduradas
nas árvores ou luminárias espalhadas
pelo salão vão fazer toda a diferença
para deixar a decoração ainda mais
linda!

3.2 DECORAR
COM O
ORÇAMENTO
BAIXO É
POSSÍVEL SIM

A boa notícia para quem sonha casar ao ar livre, mas está com o
orçamento apertado para decoração é que as cerimônias desse
tipo abrem espaço para usar e abusar da criatividade.

Além do próprio cenário da fazenda já ser
uma decoração de tirar o fôlego, você
pode incorporar as àrvores, plantas e
vegetação na cerimônia. Móveis e
elementos mais mais rústicos e a
decoração "Faça você mesmo" também
caem muito bem para completar o visual
da festa no dia.

Você pode, por exemplo, levar móveis de madeira que tem em casa
e criar varais com fotos do casal e da família. Usar baldinhos com
plantas na decoração ou caixinhas pintadas para guardar as
lembrancinhas e, até mesmo, criar varais com fotos do casal e da
família. Decorar com folhagens ao invéns de flores, também dão um
ar romântico no ambiente e o melhor deixam o custo ainda mais
baixo.

E quem disse que todos os móveis precisam combinar também? Vá
com tudo no estilo rústico e crie uma decoração bem intimista e
que lembre aquela sala de casa com mesas e cadeiras diferentes e
bem coloridas.

Levar armários e estantes também é uma ótima idéia para guardar
as lembrancinhas e os bem casados. Não esqueça de pensar em
detalhes com placas fofas e flores nas mesas para deixar a
decoração simples, mas muito especial.

Da para criar na mesa das comidas e doces, trazendo de casa
aquele incrível doce feito pela sua tia.

Outra excelente idéia é plantar, na horta da fazenda, alimentos que
serão usados no seu cardápio e no dia do casamento servir tudo
fresquinho e orgânico para os convidados.

Roupas e
Maquiagem
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4.1 VESTIDO DE
NOIVA PARA
CASAR NA
FAZENDA

Quando falamos de um casamento na fazenda, uma das principais
dúvidas costuma ser em relação às roupas, principalmente sobre o
vestido da noiva.

Em um local ao ar livre, sempre vale
a pena optar por tecidos mais leves e
sem muito brilho. O estilo romântico
e o minimalista, então, são
excelentes sugestões para as
noivinhas que vão casar em meio a
natureza.

Os vestidos de noiva curtos, inclusive, são
uma ótima ideia para ficar linda e
confortável ao mesmo tempo. Os vestidos
bem fluídos também são uma excelente
pedida para não passar calor e ainda
criar um lindo movimento quando você
entrar no altar.

Aqui, é preciso tomar um pouco mais de cuidado com a escolha do
sapato. modelos de saltos muito finos ou cores muito claras podem
dificultar a circulação pela festa e ficarem sujos com muita
facilidade.

Vale a pensa pensar direito no trajeto que você terá que fazer para
ver se não vale a pena apostar em um salto mais grosso e, quem
sabe, em um lindo sapato colorido.

Não se esqueça de fazer uma maquiagem mais suave e bem
resistente. assim, você vai continuar linda mesmo depois de se
emocionar com os votos.

3.2 ROUPAS
DOS
CONVIDADOS
E MADRINHAS

Para os convidados, para o noivo e para
os padrinhos e as madrinhas também vale
a mesma lógica do que para a noiva.

Como estamos falando de um casamento
ao ar livre, os tecidos bem fluídos, leves e
sem brilho são os mais indicados para
criar um visual elegante e confortável.

Para os homens, uma boa sugestão pode ser dispensar o paletó e
apostar em um colete e uma camisa com a manga dobrada.
Dependendo do estilo do seu vestido de noiva, essa pode ser uma
ótima opção para o noivo e, inclusive, os padrinhos ficarem estilosos
e não passarem calor.

Comidinhas para
saborear e
adoçar o
casamento
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Por fim, mas não menos importante,
vamos dar algumas dicas para escolher o
menu do seu casamento na fazenda.

Novamente, esse é um ambiente que
permite escolher diferentes tipos de
buffet de acordo com a proposta e o
horário do seu casamento.

É possível, por exemplo, oferecer um café da manhã ou um brunch se
o seu casamento acontecer nas primeiras horas do dia ou à tarde.
Para as cerimônias nas horas das refeições, vale a pena pensar em
um menu mais completo para que os convidados não fiquem com
fome.

As comidas de fazenda caem muito
bem com a atmosfera desse tipo de
casamento. no entanto, você
também pode apostar em um menu
mais leve e com finger foods.

Detalhes que
fazem a
diferença
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O casamento na fazenda exige uma atenção maior à alguns
detalhes para que os convidados sintam-se a. vontade e saibam
exatamente como chegar no local e se vestir para a ocasião

Por isso, o convite assume uma importância ainda maior nesse tipo
de casamento. Além de anunciar a data tão especial, ele precisa
trazer algumas informações básicas para orientar os convidados.

Vale a pena disponibilizar um mapa no site dos noivos e dar
algumas orientações a respeito de como chegar no lugar, além de
uma média de tempo de locomoção. Isso vai ajudar os convidados a
se programarem e evitar com que eles tenham algum imprevisto no
caminho e não consigam chegar.

Ainda no convite, pode valer a pena dar
alguma sugestão de vestimenta. Se o seu
casamento for bem rústico, por exemplo, é
importante avisar aos convidados que eles
andarão sobre a grama ou terra para
chegarem até a cerimônia.

No dia do casamento, também vale a
pena pensar em alternativas para os
convidados não pegarem chuva ou
muito sol até o local da festa ou da
cerimônia.

Que tal disponibilizar algumas sombrinhas
e leques para os convidados se
protegerem do sol e amenizarem o calor?
Esse é um cuidado que, com certeza, vai
demonstrar o seu carinho por cada um dos
que comparecerem nesse dia tão
importante!.

Outra dica bacana é sugerir pousadas ou hotéis perto da fazenda
para os convidados que não quiserem pegar estrada para voltar.
Você pode, inclusive, tentar fazer alguma parceria com um desses
locais para conseguir um desconto para quem optar por passar a
noite

Conclusão
Realizar o casamento na fazenda é uma linda oportunidade de
celebrar esse acontecimento tão importante de uma forma intimista e
muito romântica.

O casamento ao ar livre permite incorporar os elementos da natureza
na decoração e na festa, além de proporcionar cenários incríveis e
que ficarão na memória de todos por muito tempo.

Siga as dicas que demos aqui nesse guia para que o dia seja perfeito
e tudo saia como você planejou.

Lembre-de se que a escolha da fazenda pode ser determinante para
que corra tudo bem e você não tenha nenhuma surpresa
desagradável. Por isso, não deixe de pesquisar por lugares que
tenham experiência com casamentos e ofereçam uma estrutura
diferenciada para receber você, a equipe do casamento e os seus
convidados.

Planeje a data e o horário do casamento nos mínimos detalhes para
que você não fique chateada com o clima no dia. Ter uma ideia de
como será a ocasião vai te ajudar a pensar em detalhes muito
importantes, que vão desde o vestido de noiva até as comidas.

Também é importante pensar nos pequenos detalhes que farão com
que você se sinta especial e torne esse dia ainda mais importante e
inesquecível!

Por fim, tenha em mente a todo momento que essa será uma
experiência única em sua vida. Então, nada de ficar muito nervosa ou
estressada com os preparativos e não conseguir aproveitar o dia do
jeito que você queria.

O que realmente vai fazer a diferença quando tudo acabar será a
maneira como você e o seu noivo se sentiram durante o casamento.
Por isso, faça tudo do jeito que vocês sempre sonharam e curta cada
momento do seu casamento.

