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M O D A

Més de 50 anys en el món de la moda tant per a home com per a dona.
Roba casual de diferents marques per a ambdós i vestits de núvia i festa.

PER A ELLS: tenim un servei de personalització de vestits, americanes i pantalons
sempre a la seva mida.
Configura el teu vestit escollint disseny, teixit i contrastos per gaudir d’una peça
exclusiva.

PER A ELLES: vestits de núvia amb dissenys actuals i de tendència.
En festa, una col·lecció amb gran varietat d’estils i colors; des dels vestits de còctel més atrevits fins als més formals per a padrines de boda o qualsevol 
tipus d’esdeveniment important; en colors com el clàssic i elegant negre, gris, vermell, blau, rosa... en gasa, pedreria i de punta (encaje).

Sí, vull!
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ESCRIBÀ HOME  C/ Major, 32 · La Seu d’Urgell · Tel.: (0034) 973 353 577
ESCRIBÀ DONA  C/ Major, 48 · La Seu d’Urgell · Tel.: (0034) 973 350 209

www.escribamoda.com



Després de la petició de mà 
i l’anhelada resposta afirma-
tiva arriba l’ elecció de l’anell 
que t’acompanyarà sempre. 
Així es la selecció de VASARI 
per a tu i la pista perfecta 
per a ell.

1.  Anell solitari d’or blanc de 18 qts, diamant talla brillant 
3,02 kt - 2. Anell d’or blanc de 18 qts amb aiguamarina talla 
marquise de 2,23 kt, amb diamants - 3. Anell d’or blanc de 
18 qts amb diamants blancs i diamants negres - 4. Aliança 
d’or blanc de 18 qts amb diamants talla brillant - 5. Anell 
d’or blanc de 18 qts, amb diamants blancs talla marquise 
i talla brillant - 6. Anell solitari d’or blanc de 18 qts amb di-
amant blanc talla princesa 4,02 qts - 7. Anell solitari d’or 
blanc de 18 qts amb diamant fancy de 9,01 qts i diamants 
blancs - 8. Anell d’or blanc de 18 qts amb safir blau 22,15 
qts i diamants blancs - 9. Anell solitari d’or blanc de 18 qts, 
diamant talla brillant - 10. Aliança d’or blanc de 18 qts amb 
diamants talla brillant - 11. Anell d’or blanc de 18 qts, safir 
blau talla oval amb diamants blancs - 12. Anell d’or blanc 
amb diamants blancs
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Botiga multimarca de núvies
Aire Barcelona, St Patrick Studio i Raimon Bundó

C/ Josep Rosell Calva, 13, ed. Alba, desp. 201
AD500 Andorra la Vella

Hores convingudes
Mòbil +376 333 747

mmcnuvies@gmail.com
www.mmcnuvies.com

Raimon Bundó

Aire Barcelona - Brigitte

Raimon Bundó - Celine St Patrick - LeonilaSabates Membur

Propostes

Mmc
  Núvies

MODA NÚVIA



“Els nuvis busquen que la
posada en escena sigui
sorprenent”

Jordi Banqueri
Xef de l’artHotel

Des de febrer de 2008 és el cap de cuina de l’artHotel. Les seves propostes passen per
fusionar innovació i modernitat.
A l’hora de dissenyar un menú 
nupcial, quins aspectes cal tenir 
presents?
El primer que cal tenir en comp-
te és la temporada estacional en 
que ens trobem. No és el mateix 
un casament a l’època de prima-
vera-estiu que a la tardor. Això 
influeix molt a l’hora de triar els 
productes i els ingredients de 
temporada. D’altra banda, el lloc 
on es fa la celebració també influ-
eix: som en un lloc de muntanya, 
per tant la idiosincràcia de la zona 
també s’ha de veure reflectida en 
certa manera als plats.
 
Quin format de banquet acostu-
men a demanar més els clients?
El més habitual és el menú es-
tàndard: uns aperitius a peu dret, 
on la gent pot degustar diverses 
especialitats de cuina tradicional 
amb tocs de modernitat, i després 
un servei a taula. Però els límits i 
les preferències sempre les posa 
el client: a partir d’aquest model, 
el menú es pot adaptar als gustos i 
preferències de cadascú. Els nuvis, 
d’altra banda, també busquen que  
la posada en escena sigui sorpre-
nent.

Triomfen les propostes més tra-
dicionals, les innovadores, o les 
que barregen totes dues tendèn-
cies?
Nosaltres apostem per la tercera 
opció, per la fusió de tendències. 
Això aporta molta diversió, i per-
met que els convidats coneguin 
plats i noves propostes mantenint 
l’essència i la qualitat dels produc-
tes de la nostra terra.

Quins són els plats estrella de 
l’artHotel?
En aperitius tenim per exemple 
una barra d’ostres, o un bufet de 
sushi, a part del pernil ibèric, que 
ja és tot un clàssic. I pel que fa al 

menú no es pot dir que tinguem un 
plat estrella. Però podem garantir 
que sigui quina sigui l’opció sem-
pre apostem per la màxima quali-
tat dels productes.

Quines són les opcions de menús 
que proposen?
D’entrada una sèrie d’aperitius, 
fins a una vintena entre freds i ca-
lents, una opció d’entrants, una 
altra opció de carns i una altra 
opció de peixos. Al client sempre 
el pots assessorar una mica i aju-
dar-lo a triar. I això no vol dir, com 
ja he dit abans, que el menú no es 
pugui personalitzar. De fet estem 
oberts a totes les propostes, tant 
pel que fa al banquet nupcial com 

a la decoració i l’ambientació de 
l’espai.

A l’hora de confegir el banquet 
de noces, quins consells donaria 
als nuvis?
Doncs és molt important que tot 
tingui la mateixa sintonia. El con-
sell més important a l’hora de tri-
ar els plats és saber quin perfil de 
gent vindrà a sopar. A partir d’aquí 
s’obre un ventall ampli d’opcions 
per triar, adaptant així la proposta 
al gust del consumidor final. 
 
Quina és la clau perquè una cele-
bració de casament tingui èxit?
El més important és que s’aposti 
per la qualitat dels plats i dels seus 

ingredients. També que el timing 
del servei sigui l’adequat, sense 
deixar passar molt de temps en-
tre plat i plat. I una bona decoració 
també és important, perquè tot-
hom se senti a gust. Amb tot això 
ja tens molts punts guanyats.

On es duen a terme els banquets 
nupcials a l’artHotel?
Disposem d’un restaurant panorà-
mic a la cinquena planta, el Gallery. 
Té 400 metres quadrats i capacitat 
per a 150 persones, amb una pe-
tita terrassa. A part també tenim 
diverses sales privades i, segons 
el nombre de convidats, es pot fer 
l’aperitiu en una sala i després el 
banquet al restaurant principal.
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Collaret Mini Teatime
d’or amb gemmes

Collaret Alecia
d’or blanc amb perla
i diamant

Arracades Alecia
d’or blanc amb perla
i diamant

Arracades Super Micro 
d’or blanc i diamants

Arracades Camee
d’or groc amb nacre

Penjoll Mini Teatime
d’or groc amb topaci,
robí, peridot, safir rosa,
iolita i citrí

Anell Brillants
d’or rosa amb
rosassa de diamants

Mitja aliança
Les Classiques
d’or blanc i diamants

Arracades Super Power
d’or i nacar amb lapislàtzuli

Arracades Super 
Power d’or i nacar 
amb amazonita, Ro-
docrosita i lapislàtzuli

Rellotge Errold
d’acer

Braçalet Alecia
d’or groc amb 
perla

Braçalet Mini Teatime 
d’or i acer amb safir rosa, 
robí i topazi

Braçalet Super Power
de cordó marró i or groc
amb nacar i amazonita
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Una aliança 
eterna Les joies sempre han jugat 

un paper decisiu en les 
relacions de parella, no 
només des del punt de
vista més frívol, en el fet 
que tradicionalment ha 
estat un dels regals més 
desitjables que un home 
pot fer a una dona, sinó 
també en un pla molt més 
profund, com a símbol per 
excel·lència de la unió de 
dues persones. Ens refe-
rim, és clar, a l’aliança de 
noces.

Chopard Ice cube
Mercat del Diamant

Chopard Timeless
Mercat del Diamant

Chaumet Joséphine Éclat floral
Mercat del Diamant

Chaumet Les Eternelles
Mercat del Diamant

Chaumet Liens Evidence
Mercat del Diamant

Dinh Van Menottes
símbol de força i unió
Mercat del Diamant

Niessing

Niessing Oval
Mercat del Diamant

Niessing Tapered
Mercat del Diamant

Niessing Flowers
Mercat del Diamant

Punts de venda: Vasari - Av. Meritxell, 14
 Mercat del Diamant (www.mercatdeldiamant.com)

Chaumet Liens Evidence
Mercat del Diamant

Ch
au

m
et

Or groc de 18 qts amb
7 diamants blancs

Or rosa de 18 qts Or blanc de 18 qts Or groc de 18 qts
amb diamants

Or groc de 18 qts amb diamants
Vasari

Or blanc de 18 qts amb
pavé de diamants blancs

Vasari

Or blanc de 18 qts amb
7 diamants blancs talla marquise

Vasari

SHOPPING JOIES



Perles i diamants
per al gran dia

Punt de venda: Vasari

Ch
an

el

Azzaro

Penjoll d’or blanc de 
18 qts amb perla i 
diamants blancs

Polsera d’or groc de 18 qts 
amb perles safirs i diamants

 Arracades 
d’or groc i or 

blanc de 18 qts 
amb diamants 
blancs 1,38 qts

Arracades 
llargues d’or 
blanc de 18 
qts amb dia-
mants talla 

brillant

Arracades d’or 
blanc de 18 qts 
amb diamants 

blancs talla 
marquise i 

talla brillant 
2,10 qts

Anell d’or blanc de 18 
qts amb perla 12 mm, 
safirs blaus i diamants 

blancs.

Arracades d’or blanc 
de 18 qts amb perla i 

diamants blancs

Anell d’or blanc de 18 
qts amb perla i dia-

mants blancs

Arracades flor d’or 
blanc de 18 qts amb 

perla australiana i 
diamants blancs

Arracades chandelier 
d’or blanc de 18 qts amb 

diamants talla pera i 
talla brillantPenjoll 

d’or blanc 
de 18 qts 
amb perla 
i diamants 

blancs

Fermall d’or blanc de 18 
qts amb perles 10-12 mm i 

diamants blancs

Arracades d’or blanc de 18 
qts amb perla australiana i 
diamants blancs talla pera i 

talla brillant 6,47 qts

Arracades d’or 
blanc de 18 qts 
amb diamants 

blanc talla brillant 
5,54 qts
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C/ Consuegra núm. 10 - Andorra la Vella
Tel.: +376 863 224 - www.annadoguez.com

Perquè 
llueixis 
com mai
A nna Doguez Perruquers posa a disposició de la núvia un pack 

especial de casament, per tal que el dia de les noces llueixi com 
mai. Aquest paquet inclou neteja de cutis, manicura i pedicura, 
proves de maquillatge, proves de recollit i tots els serveis del 
mateix dia del casament. 

A Anna Doguez Perruquers són especialistes 
en assessoria d’imatge, de manera que sempre 
troben el look idoni per a cada persona i cada 
ocasió, sense deixar de banda l’estil personal 
de la núvia. D’aquesta manera, les seves pro-
fessionals tenen en compte quines són les 
preferències en maquillatge i pentinat de la 
clienta, i a partir d’aquestes indicacions bus-
quen la manera de realçar la seva bellesa, per-
què se senti còmoda i a gust.
Aquest any en les tendències en pentinat de 
núvia predomina de manera especial l’es-
til natural: els recollits són desenfadats, amb 
moviment i ondulacions. Els clàssics com el 
chignon o el recollit francès complementats 
amb petits tocats o flors naturals no passen de 
moda.



Carretera General 2, núm. 69, Incles - AD100 Canillo (Principat d'Andorra)
Telèfon: 00376 852 606 - tresataula@gmail.com - www.bordarector.com

La Borda del Rector                          laborda_del_rectorLa Borda del Rector                          laborda_del_rector

La millor
cuina 
tradicional

S ituat a l’entrada de la Vall d’Incles, entre Soldeu i el Tarter, 
la Borda del Rector és un restaurant que es distingeix per una 
cuina d’elaboració acurada, amb ingredients frescos i de qua-
litat, i amb la proximitat dels productes com a principal mar-
ca de la casa. El resultat és una gastronomia d’arrel tradicio-

nal, amb una carta que es renova quatre cops l’any per poder oferir plats 
de temporada.

Amb vista a noces, batejos i comunions, la Borda del Rector posa a disposició dels seus 
clients fins a tres espais privats diferents, el que garanteix que la celebració es pugui dur 
a terme en la màxima intimitat. El restaurant és especialista en festes de petit format, 
de fins a 50 o 60 convidats. 
Per als banquets, el restaurant proposa una sèrie de menús estàndards, si bé aquests 
es poden adaptar a les necessitats del client. En tots els casos, però, l’èxit està garantit 
gràcies a una cuina i un servei de la màxima qualitat.

RESTAURACIÓ



Per a reserves:
Tel.: +376 835 380

reserves@molidelsfanals.com

www.molidelsfanals.com

Av. de les Comes, 3 - AD400 SISPONY

Fem realitat 
els vostres 
somnis

L ’escenari perfecte per a unes noces inoblidables és aquell in-
dret on la celebració del banquet esdevé única i memorable, 
perfectament orquestrada per un equip de professionals.
La gastronomia, el protocol i la festa són peces fonamentals 
del convit que requereix tota l’experiència que avala l’Hotel 

Roc Blanc en l’organització d’esdeveniments excepcionals. 
Assessorats pels nostres professionals, també,  tindreu la possibilitat d’or-
ganitzar un programa d’activitats amb el qual sorprendre els vostres convi-
dats. 
Primavera, estiu, tardor o hivern, les possibilitats que l’Hotel Roc Blanc posa 
a disposició de la parella de nuvis converteixen en realitat els vostres somnis 
per al dia més especial de les vostres vides.
Casar-se a l’Hotel Roc Blanc és també, i sobretot, assegurar-se un aspec-
te envejable per al vostre gran dia, amb els últims tractaments en bellesa i 
benestar disponibles en el nostre Spa Termal,  on us oblidareu dels nervis 
d’última hora  submergint-vos a les nostres aigües termals naturals. 
Si ja heu somiat el dia del vostre casament, a l’Hotel Roc Blanc Hotels,  el 
farem realitat.

RESTAURACIÓ



Per a reserves:
Tel.: +376 835 380

reserves@molidelsfanals.com

www.molidelsfanals.com

Av. de les Comes, 3 - AD400 SISPONY



Una pluja d'estels caiguda
a la Vall de Montaup,

il·lumina
LA BORDA DEL PI,

un xalet turístic,
situat en un

entorn exclusiu,
privilegiat i únic

al Principat d'Andorra.

Banquets a mida
per a baptismes, noces,
celebracions familiars,

festes privades .....

Fes volar la teva
imaginació

en un moment únic
i excepcional

de la teva vida.

Vine a realitzar
el teu SOMNI.

Mòbil.+376 853677
Mail: booking@bordapi.com

events@bordapi.com
Web: www.bordapi.com

Instagram: bordapi

Carretera de Montaup Km. 5.5
AD100 Canillo, Andorra

RESTAURACIÓ
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Casaments 
amb encant

S ituat en un entorn idíl·lic, amb un ampli parc 
natural privat per gaudir, l’Hotel Sant Gothard 
és el lloc idoni per celebrar les vostres noces. 
L’establiment compta amb una sala de celebra-

cions independent amb una sala modulable de 275 metres 
quadrats i capacitat per a 250 persones que es pot per-
sonalitzar a gust dels clients. A més, l’hotel pot adaptar 
els seus múltiples espais per a la celebració: es poden fer 
aperitius a l’interior i a l’exterior, tasts, animacions in-
fantils, música en viu, discoteca... i tot el que imagineu. 
Pel que fa al banquet nupcial, l’Hotel Sant Gothard us pro-
posa una gastronomia fresca i de qualitat, amb possibili-
tat de menús vegans, vegetarians i sense gluten. La nit de 

noces és gratuïta i els convidats poden gaudir d’un preu especial en 
habitacions individuals, dobles, triples, quàdruples i familiars.

D’altra banda, l’Hotel Sant 
Gothard també és un indret 
ideal per celebrar la primera 
comunió, amb dues propostes 
de menú, diversos extres  i un 
servei totalment personalitza-
ble.
Visiteu-nos! Ens agradaria re-
bre-us a les nostres instal·la-
cions, situades al cor del Parc 
Natural del Comapedrosa, 
perquè ens expliqueu en detall 
com imagineu la celebració.



Carretera de la Rabassa, km 6  -  Telèfon: 742 030  (a 2 minuts de Naturlàndia)
info@hotelcomabella.com  -  AD600 Sant Julià de Lòria

Entorn natural, en un dia excepcional...



L ’hotel gastronòmic Casa Canut és l’indret idoni per acollir ban-
quets i celebracions de caràcter íntim i familiar, amb la garan-
tia que atorga l’experiència professional d’un xef amb més de 25 
anys darrere els fogons de l’establiment. Tant si es tracta d’unes 
noces com d’una comunió o bateig, l’àrea de restauració de Casa 

Canut disposa de diferents espais reservats que es poden adaptar a cada cas: 
des de sales de reunions d’una trentena de persones fins a espais més amplis 
que permeten acollir esdeveniments amb un centenar de convidats. Sigui quin 
sigui el format, es garanteix una privacitat total i una cuina de primer nivell, 
amb productes frescos i elaboració de tots els plats el mateix dia. Això permet 
dissenyar tots els menús a mida segon les necessitats del client, des d’un for-
mat de degustació fins a una opció més tradicional formada per aperitiu seguit 
de dos plats i postres. Les possibilitats són molt extenses, pròpies d’un restau-
rant que es caracteritza per una cuina àgil i flexible. Sigui com sigui, s’assegura 
una acurada relació entre qualitat i preu, amb propostes que s’ajusten a tots els 
pressupostos.

Celebracions
     en la intimitat

RESTAURACIÓ



Qüestió de minuts

La porta encara no s’ha obert. El nuvi 
mira de costat a costat, ansiós. Està a 
punt d’arribar  la núvia, ho pressent. Es 
el instant perfecte per mirar-se el canell 
i descobrir que per fí, és el moment. El 
rellotge del nuvi indica que es l’hora del 
si.

Punt de venda: Vasari

Nomos
Club

Nomos
Zurich amb data

Nomos
Tangente Neomatik Silvercut

Nomos
Metro Neomatik

en or rosa de 18 qts 

Louis Erard
Model 1931

Edició limitada 

Nomos
Tetra Neomatik
Midnight Blue

Louis Erard
Model Excellence

automàtic 

22
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Amb quin
         model
            et quedes?

Punts de venda: Vasari - Av. Meritxell, 14
 Mercat del Diamant (www.mercatdeldiamant.com)

Breitling Navitimer 8
(Mercat del Diamant)

Girard-Perregaux Laureato Chronograph
(Mercat del Diamant)

Chopard L.U. Regulator
(Mercat del Diamant)

Chopard
Botons de puny

Ice Cube
(Mercat del Diamant)

Louis Erard
Automàtic amb Chrono

(Vasari)

Louis Erard
Automàtic

amb Chrono
(Vasari)

Botons de puny
en or blanc amb
diamants negre

(Vasari)

Nomos
Rellotge

Lux Hermelin
(Vasari)
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D esprés del casament i del viat-
ge de noces arriba el moment 
de crear una nova llar. Les úl-
times tendències en decoració 
poden servir per inspirar-se. 

Unes tendències que aquest any estan marca-
des pels colors suaus que aporten una sensació 
de calidesa i confort a la llar i que es poden uti-
litzar en terres, teixits, mobles i detalls per fer 
de la casa un lloc més acollidor. 
Una altra de les tendències té a veure amb un 
material a l’alça, la fusta natural. Un compo-
nent que aporta calidesa, resistència i possi-
bilitats de combinació amb múltiples colors. 
També es porten l’acer, el vidre i els tons pla-
tejats en cadires i diversos mobles.
Així mateix, els decoradors segueixen apostant 
per detalls tipus vintage, com ara telèfons, vai-
xelles, canelobres o petits mobles. A més, cobra 
força la decoració natural per recrear motius de 
selva o bosc als interiors. 
Un estil decoratiu de moda és el que fa un par-
ticular homenatge als metalls, especialment 
al coure. Dona una vivacitat i elegància parti-
cular als interiors, així com una lluentor molt 
especial. Es pot incorporar en mobles, en llums 
i gerros, en quadres o objectes decoratius o en 
prestatges. 
L’estil escandinau també es porta i de fet és una 
tendència molt adient per a les èpoques de més 
fred, perquè recupera la lluentor dels blancs 
molt purs i fa semblar els espais més llumino-
sos i grans. Les claus principals de l’estil nòrdic 
són combinar mobles de fusta clara amb blancs 
lacats. Encara que es poden incorporar petits 
detalls de color, aquests dos tons són els grans 
protagonistes i acapararen gairebé tot l’espai 
visual.
En contraposició, continua sent una opció en-
certada l’estil industrial, molt apte per decorar 
salons, cuines o dormitoris. És un estil modern 
que tendeix al minimalisme, però recupera 
tons retro. Els materials protagonistes són el 
ferro i l’acer, però es pot combinar amb mobles 
de fusta i tapisseria en colors clars.

Crear
la nova 

llar
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A Bellacer, et tornaràs a enamorar

Revestiments i paviments

Cuines Banys
C/ de la Plana núm. 4, SANTA COLOMA - PRINCIPAT D’ANDORRA

TEL.: +(376) 720 200 - 722 304
comercial@bellacer.ad - www.bellacer.com



Servei de cotxes 
antics Food Truck:
vehicle singular 
per a esdeveni-
ments privats

VÍDEO - PRODUCCIONS I TELEVISIÓ

Recuperació i
digitalització
d’arxius familiars
en cinema i vídeo

Urb. Vila del Sol, C-2 · Vila · AD200 Encamp - Telèfon: +376 335 110 - lluisdejuan@andorra.ad - lluisdejuan@hotmail.com

Casaments - Actes 
socials - Publicitat
per a TV...

Realització de
reportatges de
tot tipus

Lluís Dejuan

Pioners 
en actes 
socials 

L es noves tecnologies han provocat una evolució en el reportatge 
social. S’ha guanyat en qualitat i s’ha adaptat per als diferents 
formats de celebracions. VTR 7 Videoproduccions i Televisió dis-
posa de les darreres tecnologies en càmeres i sales d’edició. Pioners i innovadors en actes socials 
al país, amb 35 anys d’experiència, graven en alta definició (HD), amb drons i amb sales d’edició 

digitals.
Al capdavant hi ha Lluís Dejuan, un dels pioners en la realització de reportatges socials a Andorra, amb una 
cura pel detall i per expressar els sentiments d’aquests moments tan especials. VTR 7 s’ha especialitzat en tot 
tipus de celebracions, casaments, comunions, aniversaris de casament, i també realitza reportatges esportius, 
polítics o publicitat. S’adapta al pressupost de tothom, ja que ara es fan celebracions més íntimes. A més, VTR 7 
ofereix un servei de lloguer de cotxes antics, amb xofer, flors i xampany, i el nou servei de digitalització d’arxius 
familiars, amb tots els formats de cinema i vídeo.
A més, l’empresa compta amb un nou servei de food truk especial per a casaments, amb càtering i refrescos. 
Demaneu informació.

REPORTATGES



Laboratori fotogràfic,
regals personalitzats,
estudi fotogràfic,
bodes, comunions...

Tel.: 863 633             366 963

C/ Ciutat de Consuegra, 8
Andorra la Vella

www.fotoimatge.net
fotoimatge@fotoimatge.net



DJ
Monòlegs
Cangurs

Mags
Monitors
Actors

Orquestres
Grups musicals

Xarangues
Cercaviles
Mariachis
Showmen

Il·lusionistes
Hostesses
Pallassos

Contacontes
Go-go

Drag queens...

Lloguer de so
Lloguer de carpes
Música en directe
Castells in�ables

Cucanyes
Comiats de solter/a

Escenaris
Lloguer d’il·luminació

Casetes de fusta
Festes d’escuma

Comunions
Karaoke

Wedding planner
Animació d’adults...

Micròfon
Màquina de crispetes
Màquina de cotó dolç
Màquina de hot-dog

In�ables i llits elàstics
Penjadors

Cadires
Taules de directe

Altaveus
Taules de DJ
Focus LED

Robots
Grues elevadores

Truss
Generadors elèctrics

Fotomaton
Tobogans gegants
Caseta de boles

Boti-boti pla i cobert
Taules...

+376 654 252
www.espectaclespirineus.com

AD200 ENCAMP (Principat d’Andorra)

L’equipament
per a la teva festa

Els lloguers
que necessites

El professional
que ho dona tot



L es tendències del 2018 
en el vestit i l’estilisme 
de la núvia tornen a les 
formes més romànti-
ques. Després d’uns anys 

caracteritzats pels models bohemis i 
barrocs, “aquest any es torna a posar 
de moda la tela de crepè amb molta 
caiguda, així com els colls paraula 
d’honor i escots molt prominents, 
tant a l’esquena com a la part frontal”, 
explica Anna Melenchón, responsable 
de l’empresa UnikEvents. De la ma-
teixa manera, hi afegeix, “s’imposen 
les pedreries delicades, els detalls florals, 
els llaços i altres elements que fan que el 
conjunt sigui més romàntic”.
En paral·lel, complements com les sabates 
abandonen el tradicional color blanc i s’apos-
ta per gammes com el rosa quars, el peach 
echo (color a mig camí entre el vermell i el 
taronja, que aporta un toc divertit) el blau 
grisós o el brown coffee, entre d’altres.
Pel que fa a les invitacions, “cada vegada són 
més personalitzades”, remarca Melenchón, 
i aquestes poden incorporar detalls com ara 
“dibuixos o fotos de llenç, com si estigues-
sin pintades, i també elements florals”. En 
tot cas, la invitació “ha de ser una primera 
pista de com serà la cerimònia, si tindrà un 
caràcter més o menys informal”, subratlla 
la directora d’UnikEvents. 

Torna
l’estil
romàntic

Quant a l’espai del casament, es consolida 
la tendència a celebrar-lo en llocs oberts, a 
l’aire lliure, tant la cerimònia com el ban-
quet. Al lloc de la celebració també cobren 
importància els petits detalls que atorguen 
uniformitat en el disseny: des del seating 
plan fins a l’arranjament de les taules o al full 
de minuta, tots han de respectar el mateix 
grafisme i seguir la mateixa línia. Alguns 
racons, com el photo-call, tampoc poden 
faltar. “És una zona de divertiment, d’am-
bient informal, que propicia el coneixement 
entre convidats”, ressalta Anna Melenchón. 
La responsable d’UnikEvents posa en relleu 
que, en el que es refereix al format de ce-
lebració es torna als banquets de casament 
tradicionals, “amb aperitiu i un bon menú, 
i un espai de ball i de festa”. Complements 
com el candy bar (bufet de llaminadures) 
aporten moments de distensió, i a més aju-
den a decorar l’espai de manera original i 
divertida.
Finalment, les parelles continuen donant 
importància als regals que es fan als con-
vidats, si bé es valora que siguin pràctics, 
originals i, sobretot, que siguin quelcom 
natural i tradicional del lloc on se celebren 
les noces, per exemple productes com mel-
melada o sabons fets a mà.

ESDEVENIMENTS





C/ Prat de la Creu, 29
AD500 Andorra la Vella
Telèfon: +376 820 643

Av. del Fener, 24
AD700 Escaldes-Engordany
Telèfon: +376 828 077

Party Fiesta
et posa les coses fàcils!

Organitza la teva festa perquè
sigui un èxit i oblida’t

de l’estrès dels preparatius!
Transport: T’ho portem tot!

Milers d’idees per a la 
teva celebració

S i estàs preparant unes noces, un bateig o una comu-
nió, Party Fiesta és el teu establiment de referència. 
A la botiga hi trobaràs tot el que necessitis per sor-
prendre els convidats i fer que la celebració sigui tot 
un èxit. Per exemple, globus per decorar l’espai de la 

festa -tant si es tracta d’una cerimònia formal 
com més desenfadada-, elements per deco-
rar les taules, els records i regals que els nuvis 
entreguen als convidats i familiars propers, 
figuretes de pastissos... un ventall enorme de 
propostes i idees, que també es poden perso-
nalitzar amb la inscripció del nom dels nuvis 
o la data del casament. I no t’hauràs de preo-
cupar de res, perquè els professionals de Party 
Fiesta es desplacen al lloc de la celebració per 
fer el muntatge dels diferents elements deco-
ratius. 
D’altra banda, a Party Fiesta també hi trobaràs 
propostes originals i divertides, com ara car-
rets de llaminadures o tota mena de barrets, 
perruques o antifaços per animar el photocall 
del casament. I si estàs organitzant un comi-
at de solter o soltera, l’establiment et proposa 
tota mena d’idees i complements.



Av. Riberaygua, núm. 17, Andorra la Vella    Tel.: +376 827 001
Fax: +376 827 002    gaudiajoiers@gmail.com
www.gaudiajoiers.com

Josep Roca
Gaudia joiers

Sí, el vull!

FABRICACIÓ I VENDA DE JOIES I DIAMANTS



Av. Riberaygua, núm. 17, Andorra la Vella    Tel.: +376 827 001
Fax: +376 827 002    gaudiajoiers@gmail.com
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Josep Roca
Gaudia joiers

Sí, el vull!

FABRICACIÓ I VENDA DE JOIES I DIAMANTS



Una
decisió
íntima
Seductora, comòda,
femenina… la roba in-
terior és més important 
del que et sembla. Et 
farà sentir especial i 
t’ajudarà a estar perfecta 
en el teu vestit.

Anell Chaumet
Liens Séduction
(Bàsic Mercat)

Penjoll amb perla
i diamants Kailis
(Mercat del Diamant)

Sostenidor i
shorty
La Perla

Portalligacames
La Perla

Body
La Perla

Clutch en
varis colors
Vasari

Sabata
destalonada
Dior

Stiletto
Manolo Blahnik

Stiletto amb detall
de brillants al taló
Roger Vivier

Clutch
Chopard
(Bàsic Mercat)
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Nuvi
guia d’estil

Dior

Corbata en seda
Gucci

Ploma estilogràfica
Classic Racing
ChopardRellotge Dandy Chrono

GM Chaumet

Camisa i corbata
Gucci

Perfum Wanted
Azzaro

Llacet
Gucci

Botons de puny
en or groc
Vasari

Sabata Selection
Premium
Lottusse

Sabata en pell
Dior

Cinturó i faixa
Dior
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E l viatge de noces es recorda tota la vida i per 
això, des de viatges Pyrénées volem cuidar fins 
a l’últim detall d’aquesta experiència, perquè 
sigui inoblidable. L’elecció de la destinació de-
pèn molt de la data en la qual se celebra el ma-

trimoni, però en tot cas hi ha un format clàssic de viatge que 
ja s’ha consolidat i que consisteix a combinar uns dies de cir-
cuit amb una setmana de platja. La durada habitual del viatge 
és de dues setmanes, si bé cada vegada són més freqüents els 
de tres setmanes i fins i tot més.
Una d’aquestes propostes, per exemple, és recórrer durant 
els primers dies la costa oest dels Estats Units, visitant llocs 
com Los Angeles, Death Valley, el Canyon del Colorado o San 
Francisco, i passar la segona meitat del viatge a Hawaii o la 
Polinèsia. De la mateixa manera, l’opció de Tailàndia per-
met combinar un recorregut pels indrets més emblemàtics 
del país asiàtic amb platges com Phuket o Krabi. El paquet de 
Vietnam, de la seva banda, permet fer una ruta de nord a sud 
del país i acabar l’estada a les Maldives o en alguna platja del 
mateix país.
D’altra banda, hi ha parelles que opten per destinacions més 
aventureres o exòtiques, com poden ser Sud-àfrica, Kènia, 
Tanzània o Madagascar, mentre que d’altres prefereixen pas-
sar un viatge de noces de relax total, en indrets com les Mal-
dives, les Seychelles o les illes del Carib.

Destinacions que 
enamoren

VIATGES





Informació i reserves: Mossèn Tremosa, 2 · Andorra la Vella 
relaxtravel@viatgesrelax.com
Tel.: + 376 812 244        + 376 606 560  www.viatgesrelax.com



Informació i reserves: Mossèn Tremosa, 2 · Andorra la Vella 
relaxtravel@viatgesrelax.com
Tel.: + 376 812 244        + 376 606 560  www.viatgesrelax.com

H i ha pocs indrets que combinin a parts iguals aventura, natura i des-
cans a la platja com l’Àfrica, amb una sèrie de destinacions exòti-
ques que ofereixen els ingredients ideals per a un viatge de 
noces.
Els consultors de l’agència Becier Viatges asseguren per a 

un primer viatge, d’introducció, per conèixer de primera mà les essències 
del continent africà, que el més recomanable és començar amb un safari per 
Kènia o Tanzània i acabar a les platges de Zanzíbar, un dels indrets més pa-
radisíacs del planeta. En canvi, si els nuvis ja han estat abans a l’Àfrica i ara 
volen conèixer un destí diferent, Uganda i Sud-àfrica, acabant la ruta a les 
cataractes, són la millor opció.
Montse Gutiérrez, responsable de Becier Viatges, ressalta que “l’Àfrica és 
ideal per a un viatge de noces per la flexibilitat d’adaptació amb els dies dis-
ponibles i per la facilitat de combinar safaris amb estades a la platja gau-
dint de totes les comoditats”. Entre les activitats que es poden dur a ter-
me, Gutiérrez posa en relleu que, “a més d’això, per als més romàntics es 
fa imprescindible pujar amb globus per veure la sabana des del cel, és una 
experiència única”.

Àfrica,
entre l’aventura i el relax 



Av. Meritxell, 14 · Andorra la Vella · Telèfon +376 80 74 75
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