
 

 
    Home of The World’s First Elvis Themed Wedding 

www.GracelandChapel.com  

 

 

CASAMENTOS E RENOVAÇÕES DE TEMA ELVIS 
 

 

 

VIVA LAS VEGAS - $249 

 

• Uso de capela 
• Elvis vai acompanhar a noiva até o altar 
• Elvis cantará 2 músicas 
• Apresentação Rose 
• Boutonniere rosa 
• Cópia do Certificado de Casamento de Elvis e Priscilla 
• Fotografo profissional 
o (impressões e imagens digitais vendidas separadamente) 

 

 

LOVING YOU - $329  

 

• Uso de capela 
• Elvis vai acompanhar a noiva até o altar 
• Elvis cantará 3 músicas 
• 3 Nosegay Rose 
• Boutonniere rosa 
• Cópia do Certificado de Casamento de Elvis e Priscilla 
• Titular do Certificado de Casamento Graceland 
• Fotografo profissional 
• Inclui $80 USD em crédito de foto que pode ser aplicado em impressões ou imagens digitais 

 

Taxas adicionais não incluídas 
Taxa do Ministro -      60 USD 
Dica habitual do fotógrafo:     20 USD 
Dica habitual do motorista de limusine -    40 USD 
Taxa de licença de casamento (para casamentos legais) 102 USD 
 

http://www.gracelandchapel.com/


 

 
 

 

 

CAN’T HELP FALLING IN LOVE - $429 

 

• Uso de capela 
• Elvis vai acompanhar a noiva até o altar 
• Elvis cantará 3 músicas 
• Bouquet de 6 rosas 
• Boutonniere rosa 
• Cópia do Certificado de Casamento de Elvis e Priscilla 
• Titular do Certificado de Casamento Graceland 
• Vídeo Digital da Cerimônia 
• Facebook Live Stream de Cerimônia (opcional sem custo) 
• Fotografia Profissional 
• Inclui $100 USD em crédito de foto que pode ser aplicado em impressões ou imagens digitais 

 

BLUE HAWAIIAN PACKAGE - $429  

 

• Uso de capela 
• Elvis vai acompanhar a noiva até o altar 
• Elvis cantará 3 músicas; Havaí azul, canção havaiana do casamento e Rock-  
A-Hula 
• 2 Leis de Seda 
• 2 óculos de sol temáticos de Elvis 
• Cópia do Certificado de Casamento de Elvis e Priscilla 
• Titular do Certificado de Casamento Graceland 
• Vídeo Digital da Cerimônia 
• Facebook Live Stream de Cerimônia (opcional sem custo) 
• Fotografia Profissional 
• Inclui $100 USD em crédito de foto que pode ser aplicado em impressões ou imagens digitais 

 

Taxas adicionais não incluídas 
Taxa do Ministro -      60 USD 
Dica habitual do fotógrafo:     20 USD 
Dica habitual do motorista de limusine -    40 USD 
Taxa de licença de casamento (para casamentos legais) 102 USD 
 

 

 

 



 
 

 

CONCERT WITH THE KING - $699 

• Uso de capela 
• Escolha do tema de Elvis: Lame Gold, Black Leather, Macacão ou Aloha 
• Elvis vai acompanhar a noiva até o altar 
• Elvis cantará 5 músicas 
• Bouquet “Specialty” 
• Boutonniere rosa 
• Cópia do Certificado de Casamento de Elvis e Priscilla 
• Titular do Certificado de Casamento Graceland 
• Vídeo Digital da Cerimônia 
• Facebook Live Stream de Cerimônia (opcional sem custo) 
• Fotografia Profissional 
• Inclui $260 USD em crédito de foto que pode ser aplicado em impressões ou imagens digitais 

 

THE FAMOUS DUELING ELVIS PACKAGE - $799 

• Uso de capela 
• 2 diferentes imitadores de Elvis realizando duas fases diferentes da carreira de Elvis 
• Macacão de Ouro (jovem Elvis) e Macacão de Lantejoulas (Elvis dos anos 70) 
• Elvis vai acompanhar a noiva até o altar 
• Cada Elvis cantará 3 músicas 
• Uma dúzia de rosas buquê amarrado 
• Boutonniere rosa 
• Cópia do Certificado de Casamento de Elvis e Priscilla 
• Titular do Certificado de Casamento Graceland 
• Vídeo Digital da Cerimônia 
• Facebook Live Stream de Cerimônia (opcional sem custo) 
• Fotografia Profissional 
• Inclui $180 USD em crédito de foto que pode ser aplicado em impressões ou imagens digitais 

 

Taxas adicionais não incluídas 
Taxa do Ministro -      60 USD 
Dica habitual do fotógrafo:     20 USD 
Dica habitual do motorista de limusine -    40 USD 
Taxa de licença de casamento (para casamentos legais) 102 USD 
 



 

 

 

CASAMENTOS TRADICIONAIS E RENOVAÇÕES 
 

 

 

TRADITIONAL $199  

LET’S GET HITCHED  

 

• Uso de capela 
• música tradicional do casamento 
• 3 Bouquet de Nosegay Rosa 
• Boutonniere rosa 
• Titular do Certificado de Casamento Graceland 
• Fotografia Profissional 
• Inclui $80 USD em crédito de foto que pode ser aplicado em impressões ou imagens digitais 

 

TRADITIONAL $299  

LAS VEGAS WEDDING SPECTACULAR  

 

• Uso de capela 
• música tradicional do casamento 
• Bouquet de 6 rosas 
• Boutonniere rosa 
• Titular do Certificado de Casamento Graceland 
• Vídeo Digital da Cerimônia 
• Facebook Live Stream de Cerimônia (opcional sem custo) 
• Fotografia Profissional 
• Inclui $1000 USD em crédito de foto que pode ser aplicado em impressões ou imagens digitais 

 

Taxas adicionais não incluídas 
Taxa do Ministro -      60 USD 
Dica habitual do fotógrafo:     20 USD 
Dica habitual do motorista de limusine -    40 USD 
Taxa de licença de casamento (para casamentos legais) 102 USD 
 

 

 



 
 

 

TRADITIONAL $399 

LAS VEGAS STORYBOOK WEDDING 

 

• Uso de capela 
• música tradicional do casamento 
• Uma dúzia de rosas buquê amarrado 
• Boutonniere rosa 
• Titular do Certificado de Casamento Graceland 
• Vídeo Digital da Cerimônia 
• Facebook Live Stream de Cerimônia (opcional sem custo) 
• Fotografia Profissional 
• Inclui $180 USD em crédito de foto que pode ser aplicado em impressões ou imagens digitais 

 

 

TRADITIONAL $499 

LAS VEGAS VIP WEDDING 

 

• Uso de capela 
• música tradicional do casamento 
• Bouquet de Especialidade 
• Boutonniere rosa 
• Nosegay da dama de honra e Boutonniere do melhor homem 
• Titular do Certificado de Casamento Graceland 
• Vídeo Digital da Cerimônia 
• Facebook Live Stream de Cerimônia (opcional sem custo) 
• Fotografia Profissional 
• Inclui $260 USD em crédito de foto que pode ser aplicado em impressões ou imagens digitais 

 

Taxas adicionais não incluídas 
Taxa do Ministro -      60 USD 
Dica habitual do fotógrafo:     20 USD 
Dica habitual do motorista de limusine -    40 USD 
Taxa de licença de casamento (para casamentos legais) 102 USD 
 

Reservas 
Telefone -  702-382-0091 
Email -   Weddings@GracelandChapel.com 
Website -   www.GracelandChapel.com  
 

mailto:Weddings@GracelandChapel.com

