
Casa do primeiro casamento temático de Elvis no mundo TEMAS

DE ELVIS CASAMENTOS, RENOVAÇÕES, CERIMÔNIAS DE COMPROMISSO

VIVA LAS VEGAS - US$ 249

● Uso da capela
● Elvis acompanhará a noiva até o altar
● Elvis cantará 2 canções
● Apresentação
● rosa Boutonniere
● Cópia da certidão de casamento de Elvis e Priscilla
● Fotógrafo profissional

(Imagens digitais vendidas separadamente)

Nota: O serviço de limusine não disponível neste pacote.

Taxas adicionais não incluídas
Taxa do ministro - $ 60

Gorjeta habitual do fotógrafo - $ 20
Taxa de licença de casamento (para casamentos legais pagos ao Marriage Bureau antes da cerimônia)

LOVING YOU - $ 329

● Uso da capela
● Elvis acompanhará a noiva até o altar
● Elvis cantará 3 canções
● 3 Rose Nosegay
● Rose Boutonniere
● Cópia da Certidão de Casamento de Elvis e Priscilla
● Titular da Certidão de Casamento de Graceland
● Fotógrafo Profissional
● $80 em crédito fotográfico que pode ser aplicado para impressões

Taxas Adicionais Não Incluídas
Taxa do Ministro - $60

Gorjeta habitual do fotógrafo - $20
Gorjeta habitual do Motorista de Limusine - $40

Taxa da Licença de Casamento (para casamentos legais pagos ao Marriage Bureau antes da cerimônia)



NÃO PODE EVITAR SE APAIXONAR - $ 429

● Uso da capela
● Elvis acompanhará a noiva até o altar
● Elvis cantará 3 canções
● 6 Rose Bouquet
● Rose Boutonniere
● Cópia da Certidão de Casamento de Elvis e Priscilla Certidão de Casamento de
● Graceland Titular
● Vídeo Digital da Cerimônia
● Transmissão ao vivo da Cerimônia no Facebook (opcional sem custo)
● Profissão Fotografia ional
● $ 100 em crédito fotográfico que pode ser aplicado para impressões ou imagens digitais

Taxas adicionais não incluídas
Taxa do ministro - $ 60

Gorjeta habitual do fotógrafo - $ 20
Gorjeta habitual do motorista de limusine - $ 40

Taxa de licença de casamento (para casamentos legais pagos ao Casamento antes da cerimônia)

AZUL PACOTE HAWAIIAN - US$ 429

● Uso da capela
● Elvis acompanhará a noiva até o altar
● Elvis cantará 3 canções; Blue Hawaii, Hawaiian Wedding Song & Rock-A-Hula
● 2 Silk Leis
● 2 Óculos de sol temáticos
● de Elvis Cópia da Certidão de Casamento de Elvis e Priscilla
● Titular da Certidão de Casamento de Graceland
● Vídeo Digital da Cerimônia
● Transmissão ao Vivo da Cerimônia no Facebook (opcional sem custo)
● Fotografia Profissional
● Inclui $ 100 em crédito fotográfico que pode ser aplicado para impressões ou imagens digitais

Taxas adicionais não incluídas
Taxa do ministro - $ 60

Gorjeta habitual do fotógrafo - $ 20
Gorjeta habitual do motorista de limusine - $ 40

Taxa de licença de casamento (para casamentos legais pagos ao Casamento antes da cerimônia)



CONCERTO COM O REI - $ 699

● Uso da capela
● Escolha do tema de Elvis: Gold Lame, couro preto, macacão ou Aloha
● Elvis acompanhará a noiva até o altar
● Elvis cantará 5 músicas
● Bouquet “Specialty”
● Boutonniere de rosas
● Cópia da certidão de casamento de Elvis e Priscilla
● Portadora da certidão de casamento de Graceland
● Vídeo digital of Ceremony
● Transmissão ao vivo da cerimônia no Facebook (opcional sem custo)
● Fotografia profissional
● Inclui $ 260 em p crédito hoto que pode ser aplicado para impressões ou imagens digitais

Taxas adicionais não incluídas
Taxa do ministro - $ 60

Gorjeta habitual do fotógrafo - $ 20
Gorjeta habitual do motorista de limusine - $ 40

Taxa de licença de casamento (para casamentos legais pagos ao Casamento antes da cerimônia)

O FAMOSO PACOTE DUELING ELVIS - $ 799

● Uso da Capela
● 2 diferentes imitadores de Elvis realizando dois estágios diferentes da carreira de Elvis
● Gold Lame (jovem Elvis) e macacão de lantejoulas (Elvis dos anos 70)
● Elvis acompanhará a noiva até o altar
● Cada Elvis cantará 3 músicas
● Uma dúzia de buquê de rosas amarradas à mão
● Rose Boutonniere
● Cópia da Certidão de Casamento de Elvis e Priscilla
● Titular da Certidão de Casamento de Graceland
● Vídeo Digital da Cerimônia
● Transmissão ao Vivo da Cerimônia no Facebook (opcional sem custo)
● Fotografia Profissional
● Inclui $ 180 em crédito fotográfico que pode ser aplicado em impressões ou imagens digitais

Taxas Adicionais Não Incluídas
Taxa do Ministro - $ 60

de gorjeta habitual do fotógrafo - $ 20
de gorjeta habitual do motorista de limusine - $ 40 de

taxa de licença de casamento (para casamentos legais pagos ao Marriage Bureau antes da cerimônia)



CASAMENTOS E RENOVAÇÕES

TRADICIONAIS TRADICIONAL $ 249
VAMOS NOS ENGATE

● Uso da Capela
● Música Tradicional para Casamento
● 3 Bouquet de Rosas Buquê de
● Rosas Boutonniere
● Graceland Titular do Certificado de Casamento
● Fotografia Profissional
● Inclui $ 80 em crédito da foto que pode ser usado para impressões ou imagens digitais

Observação: O serviço de limusine não disponível neste pacote.

Taxas adicionais não incluídas
Taxa do ministro - $ 60

Gorjeta habitual do fotógrafo - $ 20
Taxa de licença de casamento (para casamentos legais pagos ao Marriage Bureau antes da cerimônia)

TRADICIONAL $ 299
LAS VEGAS WEDDING ESPETACULAR

● Uso da capela
● Música tradicional para casamento
● Bouquet de 6
● rosas Boutonniere
● Graceland Titular do certificado de casamento
● digital Vídeo da cerimônia
● Transmissão ao vivo da cerimônia no Facebook (opcional sem custo)
● Fotografia profissional
● Inclui $ 100 em crédito de foto que pode ser aplicado em impressões ou imagens digitais

Taxas adicionais não incluídas
Taxa do ministro - $ 60

Gorjeta habitual do fotógrafo - $ 20
Gorjeta habitual do motorista de limusine - $ 40

Casamento Taxa de licença (para casamentos legais pagos ao Marriage Bureau antes da cerimônia)



TRADICIONAL $ 399
LAS VEGAS STORYBOOK WEDDING

● Uso da capela
● Música tradicional para casamento
● Uma dúzia de buquê
● rosas amarrado à mão Boutonniere
● Graceland Titular do certificado de casamento
● Vídeo digital da cerimônia
● Transmissão ao vivo da cerimônia no Facebook (opcional em sem custo)
● Fotografia Profissional
● Inclui $ 180 em crédito fotográfico que pode ser aplicado para impressões ou imagens digitais

Taxas adicionais não incluídas
Taxa do ministro - $ 60

Gorjeta habitual do fotógrafo - $ 20
Gorjeta habitual do motorista de limusine - $ 40

Taxa de licença de casamento (para casamentos legais pagos ao Casamento antes da cerimônia)

TRADICIONAL $ 499
CASAMENTO VIP EM LAS VEGAS

● Uso da capela
● Música tradicional para casamento
● Bouquet
● rosas especiais Boutonniere
● da dama de honra e flor de lapela do padrinho
● Titular do certificado de casamento Graceland
● Vídeo digital da cerimônia
● Transmissão ao vivo da cerimônia no Facebook (opcional sem custo)
● Fotografia profissional
● Inclui $ 260 em crédito de foto que pode ser aplicado para impressões ou imagens digitais

Taxas adicionais não incluídas
Taxa do ministro - $ 60

Gorjeta habitual do fotógrafo - $ 20
Gorjeta habitual do motorista de limusine - $ 40

Taxa de licença de casamento (para casamentos legais pagos ao Casamento antes da cerimônia)

Reservas
Telefone: E-mail: Site:

702-382-0091 Weddings@GracelandChapel.com www.GracelandChapel.com


